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MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍ  PPRROOGGRRAAMM    

  

22001188  ––  22001199  

Součástí je i program proti šikanování 2018 – 2019 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální 

preventivní program (MPP) 

Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
 

 

Adresa ředitelství školy nebo 

školského zařízení 

ZŠ Fryčovice, Fryčovice 628, 739 45 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Alexandra Filarová 

Telefon na ředitele 558 668 116, 558 661 115 

E-mail na ředitele skola@zsfrycovice.cz 
 

1. ÚVOD 

Drogy, násilí, šikana a jiné sociálně patologické jevy se na školách všech typů bohužel běžně 

vyskytují, dotýkají se dětí již v době povinné školní docházky. Žáci základních škol patří do věkové 

skupiny, která je z hlediska sociálně patologických jevů jednou z nejohroženějších. Je tedy potřeba 

těmto žákům poskytnout informace formou, která je přiměřená jejich věku, a před těmito 

nástrahami je chránit. Proto i naše škola, která zabezpečuje vzdělávání žáků v 1. až 9. ročníku dle 

školního vzdělávacího programu „Klíče k budoucnosti“ ze dne 1. 9. 2014, připravuje a realizuje 

každoročně komplexní program primární prevence. MPP vychází z metodického pokynu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízení  

Č.j. MŠMT – 22294/2013 – 1. Dále se řídíme metodickým pokynem v případě záškoláctví Č.j. 

2014/11306 – 231. 

 

2. CÍL MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU  

 

Hlavním cílem MPP je minimalizace sociálně patologických jevů všemi možnými dostupnými 

prostředky, formami a metodami, které by měly nasměrovat žáky k samostatnému přemýšlení 

o jejich závažnosti, příčinách a důsledcích. Škola se zaměřuje na cílevědomé a soustavné vedení 

žáků k osvojení a užívání žádoucích dovedností a chování po stránce emocionální, sociální 

i intelektuální. Snahou školy je preventivní výchovně vzdělávací působení začlenit do každodenní 

výuky a běžného života školy. 

Prevence soc. pat. jevů u žáků naší školy je zaměřena na:  

- záškoláctví 

- šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, intolerance 

- vandalismus, delikvence a jiné formy násilného chování 
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- návykové látky (kouření, drogy, alkoholismus a další), závislosti 

- virtuální drogy, tzv. netolismus (multimediální technika) 

- poruchy příjmu potravy 

 

DLOUHODOBÉ CÍLE PREVENCE SOC. PAT. JEVŮ: 

- spoluvytvářet příjemné a zdravé klima školy 

- seznámit žáky se zásadami zdravého životního stylu 

- umožnit žákům získat vhodné návyky osobní a duševní hygieny, zdravé životosprávy 

a vytvořit vhodné podmínky pro různorodé pohybové aktivity 

- poskytovat vhodné podněty k vytvoření odmítavého postoje žáků ke zneužívání drog, 

agresivitě, šikaně a dalším soc. pat. jevům – formou výuky, přednášek a besed, třídnických 

besed, důsledným řešením nekázně, nabídkou vhodných volnočasových aktivit a akcí školy 

- prevenci soc. pat. jevů vnímat jako neoddělitelnou součást běžné výuky 

 

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE PREVENCE SOC. PAT. JEVŮ: 

- zaměřit se na práci s třídním kolektivem a školním parlamentem, zlepšovat komunikaci mezi 

učiteli navzájem, učiteli a žáky, zintenzivnit komunikaci mezi učiteli a rodiči 

- prohloubit vzdělání učitelů v oblasti prevence soc. pat. jevů 

- zlepšit prostředí a vybavení školy (jeden z faktorů ovlivňující chování člověka) 

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE PREVENCE SOC. PAT. JEVŮ: 

Cílem letošního programu je zkvalitnění vztahů a zlepšení komunikace ve vztazích mezi 

žáky navzájem a práce s třídními kolektivy. To se odráží hlavně od stanovení kvalitních třídních 

pravidel a jejich důsledném dodržování.  

Výzkum i školní praxe ukazuje, že vzdělávací výsledky žáků jsou lepší, jestliže se žáci cítí 

ve škole v bezpečí a obklopeni prostředím, ve kterém mají podporu. Stres výsledky vzdělávání 

naopak zhoršuje. Odborníci poukazují na to, že se nestačí jen zaměřit na šikanu nebo na zavádění 

bezpečnostní kontroly ve škole, je třeba pracovat s celkovým klimatem školy.  

Z tohoto důvodu si klademe za hlavní cíl prevence v letošním školním roce zkvalitnění 

vztahů a zlepšení komunikace ve vztazích mezi žáky navzájem. 

Dílčím cílem je tedy vytvořit bezpečné a zdravé školní prostředí a přispět ke snížení 

nežádoucích projevů rizikového chování žáků ve škole. 

 

Nicméně prioritami stále zůstávají i ve školním roce 2018 / 2019: 

- předcházení projevům agresivity a šikany, zneužívání návykových látek (převážně cigaret a 

také elektronických cigaret) 

- důsledné řešení kázeňských problémů 

- vést žáky k dodržování společenských pravidel, k slušnosti a k odpovědnosti za své jednání 

a za prostředí své školy 

- stanovení, popř. aktualizovaní pravidel třídy, průběžné hodnocení jejich dodržování 

- vhodně začlenit prevenci soc. pat. jevů do běžné výuky jednotlivých předmětů 

- zajistit a zorganizovat preventivní prožitkové programy, přednášky, besedy, zprostředkovat 

informace prostřednictvím letáků, brožur apod. se systematickým a navazujícím zaměřením 

na problematiku (upravit dle potřeby): 



 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  FRYČOVICE, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace,  Fryčovice 628, 739 45, IČO 70938857                       

 

 3 

 osobnostní výchova, zdravý životní styl 

 vztahy ve třídě 

 šikana, agresivita, kyberšikana, netolismus 

 drogová a jiná závislost 

 sebepoznání, profesní uplatnění, já jako občan ČR 

 

Vymezení cílové populace: 

 Cílovou skupinou aktivit jsou především žáci naší školy, také jejich rodiče a učitelé. 

Předpokládaný počet žáků pro školní rok 2018/2019 je 187 v deseti třídách. Počet pedagogických 

pracovníků je v tomto školním roce 21.    

 

 

A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
 

 

1. Plán akreditovaného vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ  

 

Název a zaměření vzdělávání Počet 

hodin 

Realizátor – organizace, odborník Počet školených 

pedagogů 

11. Krajská konference prevence 

MSK 

16 hodin Krajský úřad MSK Růža 

Letní škola 4 hodiny HELLO  Strnadlová 

POKOS  4 hodiny KVV Ostrava Růža 

Školní systemické konstelace 4 hodiny Tvořivá škola Růža 

    

Ostatní průběžně dle nabídky    

 

 

B. RODIČE 
 

1. Aktivity pro rodiče 

 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu, 

přednášející 

Výuka s rodiči – 1. a 2. třída V průběhu šk. 

roku  

Učitelé tříd 

Světová škola Únor  Holíková 

   

Ostatní průběžně dle nabídky   

 

 

 

2. Aktivity podporující spolupráci žáků mezi sebou i s učiteli 

 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

Adaptační pobyt 1. - 3. tříd „Spolu to 

dokážeme“  

Září 2018 Třísková 
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Adaptační pobyt 6.tř. Září 2018 Gargašová 

Ekologický pobyt 2 .- 5. třídy Březen 2019 Strnadlová 

Sportovní den (Kdo přežije) Leden 2019 Bednářová, Štychová 

Sběr papíru Říjen 2018, duben 

2019 

Růža 

Osmičky v dějinách Říjen 2018 Holíková, Ranochová 

Drakiáda  Září 2018 Jagrová 

Mikuláš Prosinec 2018 Ranochová 

Vánoční dílny Prosinec 2018 Bednářová, Gargašová 

Vánoce ve škole, jarmark Prosinec 2018 Jagrová 

Edison (Den jazyků) Únor 2019 Holíková 

Lyžařský kurz, zimní turistika Leden 2019 Šefl 

Cyklovodácký kurz  Květen 2019 Růža 

Den dětí  Červen 2019 Foltová 

Den otevřených dveří Říjen 2018 Ranochová 

   

 

 

 

C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 
 

 

1. Organizace a odborníci, kteří se budou podílet na prevenci SPJ 
 

Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

Pedagogicko - 

psychologická poradna F – 

M 

Z. Neníčková, oblastní 

metodik prevence, rodinná 

terapeutka 

PPP, Palackého 130, Frýdek - Místek 

OSPOD  Mgr. Barbora Kurowská Odbor sociální péče 

Palackého 115 

738 01 Frýdek-Místek 

ONŽ – pomoc a 

poradenství pro ženy a 

dívky 

Bc. Michaela Hrušková PPP, Palackého 130, Frýdek - Místek 

Policie České republiky   

Sbor dobrovolných hasičů   

   

 

 

D. ŽÁCI 

 
Na škole je zřízeno Školské poradenské pracoviště, dále jen ŠPP, které se pravidelně schází 

a konzultuje potřeby dětí, učitelů, rodičů. Snaží se o vytváření pozitivního klimatu ve škole 

a předcházení vzniku soc. patologických jevů. Členové ŠPP jsou: 

 

Výchovný poradce: Petra Strnadlová, Mgr. 

Metodik prevence: Martin Růža, Mgr.  

Ředitelka školy: Alexandra Filarová, Mgr. 

Vedoucí met. sdružení: Pavla Třísková, Mgr. 
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Program proti šikanování 2017 – 2018 

 
 

1. ročníky (třídy)
 
 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

Adaptační 

pobyt 

„Spolu to dokážeme“, mezilidské vztahy, posílení sebedůvěry, 

pravidla třídy. Seznámení s třídním učitelem. 
Mgr. Třísková 

Celoročně Pravidla třídy TU  

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny 

Jak si nenechat ublížit 

TU  

 

2. ročníky (třídy)
 
 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

Adaptační 

pobyt 

„Spolu to dokážeme“, mezilidské vztahy, posílení sebedůvěry, 

pravidla třídy. 
Mgr. 

Strnadlová 

Dle 

domluvy 

Ekologický pobyt TU  

Celoročně Pravidla třídy  TU  

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny 

Táta, máma a já 

TU  

 

 

3. ročníky (třídy)
 
 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

Adaptační 

pobyt 

„Spolu to dokážeme“, mezilidské vztahy, posílení sebedůvěry, 

pravidla třídy. 

Ekologický pobyt 

Mgr. Bílková  

Celoročně Pravidla třídy TU  

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny 

Jak jsme přišli na svět 

TU  

 

4. ročníky (třídy)
 
 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

Ekologický 

pobyt 

Mezilidské vztahy, spolupráce, tolerance, vyjádření sebe sama, 

hodnocení, aktivita 

Mgr. Štychová 

Dle 

domluvy 

Pravidla třídy TU  

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny 

Nechej, ne, to nechci 

TU  

 

5. ročníky (třídy)
 
 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …)  

Učitel 
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Ekologický 

pobyt 

Mezilidské vztahy, spolupráce, tolerance, vyjádření sebe sama, 

hodnocení, aktivita 

Mgr. Blabla 

Mgr. Foltová 

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny TU  

Dle 

domluvy 

Pravidla třídy 

Tajemství lásky 

TU  

 

6. ročníky (třídy)
 
 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

Adaptační 

pobyt 

Tvorba pravidel, seznámení s učitelem Mgr. Gargašová 

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny TU  

Celoročně Pravidla třídy TU  

 

7. ročníky (třídy)
 
 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny Mgr. Holíková 

Celoročně Pravidla třídy TU  

 

 

 

8. ročníky (třídy)
 
 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny Mgr. Růža 

Celoročně Pravidla třídy TU  

Dle 

domluvy 

Návštěva úřadu práce TU 

 

9. ročníky (třídy)
  

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

Dle 

domluvy 

Třídnické hodiny Mgr. 

Ranochová 

Celoročně Pravidla třídy TU  
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3. ZÁVĚR 

 

Minimální preventivní program školy je součásti výchovy a vzdělání žáků po celou dobu 

jejich povinné školní docházky. Účastní se ho nejen oni samotní, ale také celý pedagogický 

sbor, včetně správních zaměstnanců, rodičů, odborníků a celé širší veřejnosti. 

Kvalitní naplnění primární prevence bude mít smysl pouze tehdy, budou-li se na něm 

smysluplně a důsledně podílet všichni zúčastněni, tím chceme dosáhnout na naší škole plné 

vzájemné spolupráce. 

Škola napomáhá při výchově žáků, nemůže ovšem nahradit funkci a primární úlohu rodiny.  

Proto je velmi důležité, aby se v první řadě aktivně o své děti zajímali jejich zákonní zástupci, 

učili se komunikovat a spolupracovat se školou, v případě problému se na školu obrátili 

a společně hledali nejvhodnější řešení. 

 

Datum: 29. 9. 2018 

 

Jméno a podpis ředitele školy: Mgr. Alexandra Filarová 

 

Jméno a podpis školního metodika prevence: Mgr. Martin Růža 
 

Jméno a podpis výchovného poradce: Mgr. Petra Strnadlová 

 

 

 

 

 


