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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

ve školním roce 2017-2018 
 

Minimální preventivní program školy je zaměřen na prevenci všech sociálně patologických jevů, 

které se ve škole vyskytují nebo mohou vyskytnout. Program vychází z aktuálně platných 

metodických dokumentů MŠMT zaměřených na primární prevenci rizikového chování dětí a 

mládeže. 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a 

následkům spojeným s projevy rizikových forem chování, případně s cílem minimalizovat jejich 

dopad a zamezit jejich rozšíření. 

Nedílnou součástí primární prevence je výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu, 

k osvojování pozitivního sociálního chování a formování společensky žádoucích postojů žáků ke 

všem druhům rizikového chování, předcházení rizikovému chování i jeho možnému opakování. 

 

 

A. Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů /SPJ/, 

využití aktuální nabídky akreditovaného vzdělávání. 

 Účast na poradách školních metodiků prevence, krajských konferencích k rizikovým 

formám chování, spolupráce s okresním metodikem prevence. 

 Pravidelné schůzky prevence / preventivního týmu (ředitel, preventista, výchovný poradce). 

 Vzájemné konzultace a spolupráce při řešení problémových situací (TU, VP, ŠMP, Ř popř. 

jiní další). 

 V rámci ŠVP zapracovávání preventivních aktivit do výuky vybraných předmětů (prvouka, 

Rv, Vz, Vo, Př, Ch, Čj …). 

 Informování pedagogů na pedagogických radách případně provozních poradách o aktuálních 

směrnicích, pokynech, doporučeních (MŠMT, MPSV), změnách zákonů apod. souvisejících 

s primární prevencí. 

 Spolupráce pedagogů s odborníky (psychologové, speciální pedagogové) SVP, PPP, SPC a 

dalšími z organizací zabývajících se prevencí (CNN, Pavučina o.p.s., Poradna pro primární 

prevenci, Sananim o.s. a další). 

 Spolupráce s odborem sociální péče Magistrátu města F-M (sociální poradenství, kurátoři), 

s Policí ČR (skupina tisku a prevence), s Městskou policií F-M (skupina prevence). 

 

 

B. Rodiče 

 Rodiče jsou o funkci preventisty uvědoměni prostřednictvím informačních třídních schůzek, 

žákovského zápisníku a webových stránek školy. 

 Rodiče / zákonní zástupci žáka mají dále možnost využít konzultační hodiny ŠMP (čtvrtky 

8:00-8:45 hod.), v případě potřeby nebo po domluvě lze zvolit i jiný termín. 

 Rodiče se na webových stránkách školy mohou seznámit s klíčovými školními dokumenty 

k primární prevenci (Minimální preventivní program, Program proti šikanování, Školní 

preventivní strategie) 

 Rodiče na webových stránkách a prostřednictvím „nástěnky prevence“ u vchodu do školy 

mají k dispozici aktuální informace o činnosti preventisty a o aktuálních preventivních 

aktivitách. 

 Využívání třídních schůzek k informování rodičů a k řešení akutních problémů v třídních 

kolektivech (dle potřeby). 

 Zapojení školy do projektu MŠMT „Odborně tematická setkávání rodičů s odborníky 

z praxe“ pro vybraná preventivní témata (např. drogy, kyberšikana atd.) 

 Škola na podporu spolupráce s rodičovskou veřejností pořádá Den otevřených dveří, 

adaptační kurz/program pro žáky 6. ročníku, jarmarky (Vánoční,  Velikonoční), projektové 

dny, Den Země, Školu v přírodě, LVZ, ozdravný pobyt 1.st.ZŠ Sunoutdoor, výlety, exkurze, 

akce pro školáky a předškoláky, kroužky, soutěže, besedy a další akce. 



 

C. Spolupráce s okolím školy 

 Zapojení školy / žáků školy do aktivit společenského života obce/města (750 let Paskova, 

výstavy apod.) 

 Využití programových nabídek a spolupráce s ostatními podpůrnými organizacemi na úseku 

primární prevence, tj. 

 -  Pedagogicko-psychologické poradny Frýdek-Místek a Ostrava 

 - Středisko výchovné péče F-M 

 - Speciálně pedagogická centra Frýdek-Místek a Ostrava 

 - Odbor sociální péče Magistrátu města Frýdek-Místek (oddělení sociálně právní ochrany  

  dětí a oddělení sociálního poradenství); využívání SVI systému včasné intervence 

- Centrum nové naděje Frýdek-Místek 

- Pavučina o.p.s. Ostrava 

- Policie ČR  (obvodní oddělení Brušperk a skupina tisku a prevence Frýdek-Místek) 

- Městská policie Frýdek-Místek (skupina prevence) 

 a ostatní: Sananim o.s., Poradna pro ženy a dívky, Poradna pro primární prevenci Ostrava, 

   projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny „VZPoura úrazům“  

 

 

D. Žáci 

 Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni s funkcí školního metodika prevence, získají 

informace o konzultačních hodinách. 

 Realizace projektu „Naše základka“ z dotačního programu MSK „Podpora aktivit v rámci 

prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018“, tzn. 

 Seznamovací preventivní program pro žáky 5. tříd ZŠ Řepiště a ZŠ Žabeň (příprava 

vztahových vazeb mezi našimi kmenovými žáky a žáky okolních škol). 

 Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku. 

 Program partnerství pro žáky 1. a 4. tříd ZŠ Paskov 

 Upevňování klimatu ve stávajících třídách prostřednictvím třídnických hodin. 

 Zmapování situace ve třídách pomocí jednoduchých dotazníků; provedení dotazníkového 

šetření („Hádej kdo?“, dotazník o šikanování - Kolář M.) mezi žáky 6. roč. ZŠ popř. dle 

potřeby i jinde na 2.st. ZŠ; využití ostatních aktuálních nabídek, např. screening na 2.st. ZŠ 

ve výskytu rizikového chování a inklinace k rizikovému chování či jednání. 

 Pohovory ŠMP s třídními učiteli o situaci ve třídních kolektivech zaměřené na výskyt SPJ. 

 Preventivní témata ve vzdělávání žáků vycházejí ze Školního vzdělávacího programu /ŠVP/ 

a jsou pro 1.,2.st.ZŠ v jednotlivých vyučovacích předmětech uvedeny ve Školní preventivní 

strategii /ŠPS/. 

 Podobně ŠPS obsahuje spektrum dalších aktivit/akcí pro žáky využívaných k primární 

prevenci ve škole, např. 

 besedy v rámci projektu „Etický kompas“ 

 využívání nabídky pedagogicko-psychologických poraden (F-M, Ostrava) 

 využití preventivních programů Renarkon o.p.s., prožitkových i intervenčních 

programů CNN F-M 

 besedy s příslušníky Policie ČR a Městské policie F-M 

 preventivní besedy s hasiči (HZS, SDH) 

 využití ostatních mimoškolních a zájmových nabídek (kroužky) 

Žáci se jednotlivých aktivit účastní dle aktuální nabídky, dle potřeby a po dohodě se třídními 

učiteli. 

 

 

 

 

 

 

 

Paskov, září 2017 

zpracoval Mgr. Cyril Vráblík, školní metodik prevence 


