MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název a adresa školy, pro kterou
platí tento MPP:
Jméno a příjmení ředitele:
Telefon:
E-mail:

ZŠ Kaplice, Ul. Gen. Fanty 446, Kaplice 382 41

Jméno a příjmení školního
metodika prevence:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Roman Vraspír

Jméno a příjmení výchovného
poradce:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Jitka Papoušková

ZŠ – 1. stupeň
ZŠ – 2. stupeň
Celkem

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení
380 312 511, 380 426 750
fantovka@centrum.cz

380 426 756, 380 426 760
roman.vraspir@fantovka.cz

380 312 511, 380 426 760
Jitka.papouskova@fantovka.cz
Počet tříd
14
11
25

Počet žáků
305
291
596

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
RCH – Rizikové chování
PLPP – plán pedagogické podpory
EVVO – enviromentální vzdělávání, výchova a
osvěta IVP – individuální vzdělávací plán

ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE

1. Sociální a jiné okolí školy
Škola se nachází na malém městě v blízkosti druhé základní školy. Mnoho žáků dojíždí z okolních
obcí, na druhý stupeň do šestých tříd přicházejí žáci z malotřídních škol (Horní Dvořiště, Rožmitál
na Šumavě, Bujanov aj.). Ve škole se vyskytují žáci ze sociálně slabších rodin. Naši školu navštěvuje
poměrně dost cizích státních příslušníků (Vietnam, Ukrajina, Bělorusko …) Vzhledem k příhraničí
zde existuje poměrně velká migrace žáků.
Během školního roku řešíme:
- zvyšující se počet absencí na odpoledním vyučování,
- kouření mimo areál školy před vyučováním, o volných hodinách, kdy informujeme rodiče a někdy
také kurátory OSPODU v Kaplici,
- zvyšující se agresivitu některých žáků (zde se jedná spíše o slovní napadání a pokusy vyčleňovat
některé děti z třídního kolektivu, tzv. ostrakismus.),
- nekázeň žáků,
- jazykovou bariéru cizinců,
- slabou motivaci ke studiu.
Při řešení problémů v oblasti SPJ velmi dobře spolupracujeme s PPP Č. Krumlov, s lektory
občanského sdružením, které spolupracuje se školním sociálním pedagogem, s Městskou policií
Kaplice, s Charitou Kaplice, s kurátory pro děti a mládež z odboru pro sociálně právní ochranu
dítěte, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kaplice.
Integrujeme žáky a zpracováváme PLPP a IVP pro žáky se zdravotním znevýhodněním (na základě
doporučení PPP nebo SPC).
Naše škola je v rámci ŠVP zaměřena na podporu zdraví, EVVO, podporu praktických činností,
podporu sportu a podporu výuky cizích jazyků.

2. Hodnocení MPP minulého školního roku
Práce s třídními kolektivy
Náš MPP preferuje dlouhodobou a systematickou práci s třídním kolektivem, kterou se stále
snažíme posunout, do nižších ročníků. Tato cesta v primární prevenci se nám osvědčuje a spočívá
převážně v práci třídní učitelů (třídnické hodiny).
Akce ve školním roce 2018/ 2019:

Školní aktivity v oblasti prevence rizikového chování

o

o

o

o

o

Práce s třídními kolektivy 6. tříd – lektoři ICOS o. s. a peer aktivisté školy Vraspeer.
Spolupráce začala adaptačními pobyty ve Velkých Skalinách, na které navazovala
práce soc. ped. školy R. Smolíkové s třídními kolektivy během školního roku
Práce s třídními kolektivy 7. tříd – lektorky Charity Kaplice. Projekt zahrnoval tři
dopolední programy v NZDM DEPO Kaplice. Témata: Sebepoškozování, Partnerské
vztahy a Virtuální svět. V 7. třídách následně pracovala s třídním kolektivem
soc.ped. školy R. Smolíková
Práce peer aktivistů. Ve školním roce 2018 / 2019 pracovalo ve škole 7 peer
aktivistů ze 7.A, kteří se každý týden scházeli, plánovali a hodnotili práci s třídními
kolektivy. Během školního roku navštívili třídní kolektivy od 1. do 5. tříd. Hlavním
cílem jejich vstupů do tříd je prevence šikany a posílení zdravých vztahů
v kolektivech
Skupina žáků devátých tříd a peer aktivisté natočili video podporující prevenci
šikany, s kterým vyhráli 1. místo v ČR. V návaznosti na tuto událost si jeli vyzvednout
cenu na MŠMT, kde jim cenu předával ministr školství Robert Plaga.
Byl vytvořen plán proti šikanování viz. Školní program předcházení šikaně

Další
•

Poradenské služby pro žáky, rodiče, pedagogy i třídní kolektivy – soc.ped. působící na škole
dvakrát týdně

•
•
•
•
•
•
•
•

Výchovně preventivní tým (vedení školy, VP a ŠMP), konzultační hodiny VP a ŠMP,
Kontakty na VP a ŠMP ve Škole on line
Schránka důvěry
Informace o realizovaných preventivních aktivitách na webových stránkách školy
Odebírání časopisu Prevence a knihovna pro učitele
Práce školního parlamentu
Školní časopis Fantoviny – redakční rada tvořená žáky školy
Spolupráce s rodiči (třídní i celoškolní akce) a schůzky zástupců OSPOD, Města Kaplice,
metodiků prevence a vedení škol).
Spolupráce s MP Kaplice, teoretický i praktický kurz pro žáky 3. tříd

•

•
•

Den MP pro vybrané třídní kolektivy
Týden zdraví na škole – celoškolní projekt na podporu zdraví

Práce peer aktivistů
Ve školním roce 2018 / 2019 pracovalo ve škole 7 peer aktivistů ze 7.A, kteří se každý týden
scházeli, plánovali a hodnotili práci s třídními kolektivy. Během školního roku navštívili třídní
kolektivy od 1. do 5. tříd. Hlavním cílem jejich vstupů do tříd je prevence šikany a posílení zdravých
vztahů v kolektivech.

3. Vyplývající cíle
Cílem MPP je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost, která je s ohledem na svůj věk
schopná orientovat se v dané problematice a která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat
se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.
Především bychom chtěli vést děti ke správným postojům vůči problémům a zátěži.
I v letošním školním roce se opět zaměříme na prevenci šikany a agresivity, kouření, spolupráci
rodiny a školy, zlepšení docházky žáků na odpolední vyučování, zlepšení komunikace mezi žáky a
učiteli a dodržování stanovených třídních i osobních pravidel. Naším hlavním cílem je podpora
pozitivního klimatu v jednotlivých třídách, které je nejlepší prevencí vzniku rizikového chování.
Principy našeho MPP:
o Strategie předcházení šikaně a dalším projevům RZ
o Spolupráce celé školy, žáků, učitelů, otevřenost v komunikaci s
rodiči.
o Spolupráce učitelů v pedagogickém týmu.
o Propojení školy s dalšími institucemi (odbornými pracovišti a organizacemi působících v oblasti
primární prevence).
o Demokratické řízení, tj. zapojení žáků do spoluvytváření pravidel vzájemného soužití.
o Vedení žáků k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem
o Vedení žáků k osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, k odmítání
sebedestruktivního chování a agresivity.
o Prohlubování komunikačních dovedností žáků.
o Posilování sebevědomí a smysluplného trávení volného času.
o Vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole.
o Přístup k informacím a práce s nimi, umění používat různé informační zdroje.
o Preventivní výchovně vzdělávací působení by se mělo stát neoddělitelnou součástí výuky a
života školy, prevenci zabudovat do ŠVP.
o Další vzdělávání pedagogického týmu v oblasti rizikového chování.

Naše úsilí bude zaměřeno na:
o Nabídky aktivit pro děti od 1. tříd zaměřené na všeobecnou podporu
zdraví.
o Aktivity spojené s prací peer aktivistů.
o Programy pravidelně se opakující, aby všechny ročníky prošly vším.
o Vytváření přátelských vztahů, respektování autorit.
o Zavrhnutí hlavně legálních drog – alkoholu a cigaret.
o Soustavnost a dlouhodobost MPP a jeho důslednost.
o Věrohodnost a kvalifikovanost (výběr spolupracujících organizací, výběr peer aktivistů).
o Pružnou schopnost reagovat na aktuální potřeby jednotlivců i třídních kolektivů.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY
1. V oblasti přímé práce pedagogů
o TU na 1. stupni – „chvilky se třídou“ zařazovat nadále do rozvrhu tříd.
o TU na 2. stupni – v předmětu OV by měly být práci se třídou věnovány minimálně 2 hodiny
v měsíci.
o Využívat pro práci se třídou i některé dny během školního roku – Den dětí, Vánoce, ……
o Pokračovat v projektech se spolupracujícími organizacemi – s lektory Charity Kaplice,
s lektory občanského sdružení, které spolupracuje se speciálním pedagogem této školy.
2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ
VP naší školy má absolvované povinné vzdělání. ŠMP absolvuje povinné vzdělání.
3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ
ŠMP se zúčastní seminářů a aktivit pro preventivně výchovný tým. ŠMP se zúčastní pravidelných
setkání s okresním metodikem prevence, dále se zúčastní schůzek se zástupci města Kaplice,
kurátory pro děti a mládež, zástupci Policie ČR a MP Kaplice, ŠMP z ostatních škol, vedení škol.
4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy
Všichni pedagogové byli seznámeni s MPP školy a s postupy školy v případě výskytu návykových
látek a v případě výskytu šikany, i s tím, čeho si mají všímat a na koho se mají obrátit v případě
podezření na šikanu nebo užívání návykových látek.(Strategie předcházení šikaně a dalším
projevům RZ a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských
zařízeních.)
Veškeré preventivní aktivity pro třídní kolektivy jsou předem prokonzultovány s třídními učiteli,
kteří se do programů svých tříd aktivně zapojují.
ŠMP bude opět spolupracovat s výchovným poradcem, se školní sociální pedagožkou s odborným

poradenským pracovníkem střediska výchovné péče, vedením školy a s ostatními členy
pedagogického sboru. V případě vzniklého problému je vždy neprodleně informován třídní učitel,
ŠMP, výchovný poradce a vedení školy, kteří vzniklou situaci budou společně řešit (preventivně
výchovný tým – výchovná komise).
O probíhajících i proběhlých aktivitách budou všichni členové pedagogického sboru opět průběžně
informováni osobně nebo prostřednictvím informační nástěnky ve sborovně nebo nástěnky ŠMP.
Pro potřeby všech pedagogických pracovníků slouží knihovna, která je zřízena pro snadnější
přístupnost ve sborovně školy. Podle nabídky bude doplňována o nové tituly. Nadále budeme
odebírat časopis Prevence.

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP
ŠMP se představí rodičům na třídních schůzkách a seznámí je se svými konzultačními hodinami
(dvakrát v týdnu), a ve kterém kabinetu budou případné konzultační hodiny probíhat (2. pavilon, 1.
patro.) Rodiče se také dozvědí, jaké problémy mohou s VP, ŠMP a školní psycholožkou konzultovat.
MPP školy bude po schválení umístěn na web školy. Na web školy budou také průběžně
umísťovány proběhlé preventivní a peer aktivity. Zde se také rodiče mohou informovat o
probíhajících preventivních aktivitách pro jednotlivé třídy.
Třídní učitelé budou dále pravidelně informovat rodiče o možnostech rodičů zapojit se do aktivit
prevence rizikového chování.
2. Aktivity pro rodiče
Podle zájmu rodičů bude možno zorganizovat besedu na vybrané téma.
3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Ve škole probíhají celoškolní projekty, do kterých se rodiče také zapojují. Budeme pokračovat v
celoškolním projektu Zahradní slavnosti (Dýňohraní, Vítání jara, …), kdy cílem má být setkávání se
rodičů, dětí a pedagogů v příjemném prostředí zahrady.
I letos proběhnou již tradiční celoškolní akce pro rodiče (Výlet na hrad Pořešín, Fantováci na Kleti,
Den otevřených dveří pro rodiče našich žáků v říjnu a Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky v
únoru).

III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY
1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP
S novými žáky druhého stupně se ŠMP a TU seznámí na adaptačních pobytech žáků 6. tříd, které
proběhnou v průběhu září a začátku října. Program pobytu připraví ŠMP spolu s třídními učiteli.
Tyto pobyty proběhnou v LDT Velké Skaliny a budou dvoudenní. První den bude v režii lektorek a
lektorů SVP Spirála, druhý bude připraven Peer aktivisty naší školy. Cílem pobytů pro 6. A, 6. B a 6.
C je seznámení se s novými třídními učiteli a s žáky, kteří do kolektivu přišli z okolních škol.
Rodiče i žáci jsou seznámeni s možnostmi využití poradenské činnosti sociálního pedagoga, VP a
ŠMP. Ve škole bude pokračovat činnost peer aktivistů (žáci z 8. A), kteří budou se svými programy
navštěvovat žáky od 1. do 6. tříd. Zaměření programů – vztahy v kolektivu, prevence šikany,
kyberšikany, hoaxu a internetových nástrach.
Žáci se mohou na ŠMP, VP a na peer aktivisty obracet v případě problémů ve škole i mimo školu.
Žáci kromě konzultačních hodin budou moci využívat „Vosí schránku“, která umožňuje rychlé
řešení problémů a mapování situace ve škole. Vhozené dotazy a připomínky řeší ŠMP ve spolupráci
s výchovným poradcem a vedením školy, popř. konzultací s odborníky. O aktivitách školy v oblasti

rizikového chování žáky informuje nástěnka ŠMP a VP. S MPP se žáci mohou seznámit na webových
stránkách školy. V tomto školním roce opět pracuje školní parlament (volby proběhnou v první
polovině října), kde žáci dostanou možnost řešit problémy prostřednictvím volených zástupců.
ŠMP a VP se účastní podle svých možností programů, které probíhají v jednotlivých třídách (práce
peer aktivistů, projekty sociálního pedagoga).

2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov
Naším cílem je rozvíjet u žáků:
o sociální dovednosti, tj. navazování zdravých vztahů s ostatními, umění týmové práce,
konstruktivní řešení konfliktů, otevřená komunikace,
o pozitivní vnímání sebe sama,
o takové osobnostní kvality, které podporují zdravý rozvoj osobnosti (sebevědomí,
empatie, asertivita, vůle) a strategie a metody, které k tomu směřují.
Dalším cílem je věnovat se:
o častému využívání skupinové práce,
o projektovému vyučování (hodinové, dlouhodobé i celoškolní projekty),
o včasné pedagogické diagnostice již na 1. stupni, (všichni vyučující jsou
seznámeni s poruchami žáků a doporučeními PPP),
o žákům s problémovým chováním, v tomto mají klíčovou úlohu TU
Využíváme služeb organizací (MP, ICOS Č. Krumlov o. p. s, PPP a SVP). Lektoři těchto organizací
pomáhají celoročně třídním učitelům a díky programům umožňují učitelům jiný pohled na třídu i
aktivní účast během programů.
Preventivní aktivita a její zaměřenía způsob jejího vedení

Ročník

Realizátor

Program peer aktivistů, program sestaven po domluvě s třídními učiteli podle
aktuálních potřeb třídního kolektivu

1.

Peer aktivisté

Program peer aktivistů, program sestaven po domluvě s třídními učiteli podle
aktuálních potřeb třídního kolektivu

2.

Peer aktivisté

Program peer aktivistů, program sestaven po domluvě s třídními učiteli podle
aktuálních potřeb třídního kolektivu

3.

Peer aktivisté

Program peer aktivistů, program sestaven po domluvě s třídními učiteli podle
aktuálních potřeb třídního kolektivu

4.

Peer aktivisté

Program peer aktivistů, program sestaven po domluvě s třídními učiteli podle
aktuálních potřeb třídního kolektivu

5.

Peer aktivisté

Adaptační pobyt v LDT Velké Skaliny s lektory ICOS Č. Krumlov a s peer aktivisty,
následná práce s e spec.ped. školy MP Education – pořad podle výběru TU z
nabídky organizace Učím se učit Program peer aktivistů, program sestaven po
domluvě s třídními učiteli podle aktuálních potřeb třídního kolektivu

6.

ICOS Český
Krumlov o.p.s.,
peer aktivisté

Dospívám, aneb život plný změn - dívky

6.

MP Education

Kyberšikana, sexting, digitální stopa, trestní odpovědnost

6., 7., 8., 9.

plukovník Mgr.
Josef Lottes

Čas proměn – dívky, Na startu mužnosti - chlapci

7.

MP Education

Soutěž Putování za bohatstvím

9.

G, SOŠ a SOU

Kaplice

2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě
Pokud během roku nastane situace, kterou je třeba řešit okamžitou intervencí, oslovujeme
kurátory pro děti a mládež, Policii ČR, PPP ČK nebo ICOS ČK o. p. s. Po zmapování situace pak
pracujeme s jednotlivci nebo celými třídními kolektivy. Velmi nám pomáhá i možnost využití
poradenské činnosti odborného poradenského pracovníka SVP (práce s jednotlivci, třídními
kolektivy, rodiči i pedagogy).
2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky
Seznam akcí pro školní rok 2019 / 2020
o Celoškolský projekt Les ve škole,
škola v lese
o Adaptační pobyty 6. tříd
o Planeta Země – Barma 2. st.
o Týden zdraví + Podzimní putování po
Kaplicku
o Vzdělání a řemeslo – 9. roč.
o Plavecký výcvik – Srní
o Rainbach – návštěva slavností
o Čtenářské dílny
o Recyklohraní
o Matematická soutěž Taktik
o Divadelní představení 1. st. a 2.
st.
o Večerní běh Kaplicí
o Zahradní slavnost Dýňohraní
o Zahradní slavnost Vítání jara
o Přespolní běh
o Coca – cola cup
o Hudební pořad Bubnování v kruhu – 1.
st.
o Vánoční rozsvěcení stromečku
o Vánoční celoškolní soutěž
o Vánoční florbalový turnaj – 2.
st.
o Planetárium – 5. a 6. roč.
o Den otevřených dveří pro budoucí
prvňáčky
o Kino – 1. st.
o Lyžařský kurs – 2. st.
o Lyžařský kurs – 1. st.
o Recitační soutěž
o Matematický klokan
o Olympiáda Čj
o Olympiáda D
o Olympiáda Bi a Ch

o Olympiáda M, F
o Olympiáda Aj, Nj
o Jihočeský zvonek
o Atletická olympiáda I. A II. Stupeň
o Koncert Yamaha
o Pohár rozhlasu
o Turistický kurs
o Cyklistický kurs
o Vodácký kurs
o Branný den
o Den Země
o Vybíjená 1.st.
o Mc Donald ´s Cup
o Dopravní soutěž
o Fantováci na Kleti
o Techmania
o Hopsárium
o Exkurze Př 6.r., 7.r – ZOO,8.r. – Bílá vločka, 9. r. – Týn n /
Vlt.
o Temelín – 9.r.
o Terezín
o Školní preventivní programy
o Horempádem Benešovem
o Plavecký výcvik Srní

2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce, kroužku
Basketbal
Peer

Pedagogická intervence
Hra na zobcovou flétnu
Šití na stroji
Pracovně výtvarný kroužek Šikulové
Tvořiváček
Zábavné odpoledne
Školní časopis
Školní parlament
Doučování z AJ pro 9. ročník
Matemat. opáčko z M

Frekvence konání
týdně
týdně

týdně
týdně
týdně
týdně
týdně
týdně
dle potřeby
dle potřeby
týdně
týdně

Vedoucí programu
V. Blažek
R. Vraspír
B. Šedivá, J. Papoušková,
J. Rybáková, P.
Neubauerová
M. Jakešová
M. Šimková
P. Neubauerová
M. Mikešová
R. Tvarohová
P. Šauflerová
P. Šauflerová
P. Musilová
R. Vraspír

Naši žáci využívají nabídku celoročně fungujících kroužků DDM, ale i jejich víkendové a
prázdninové programy.

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ
V letošním školním roce budou naši žáci opět volit na podzim školní parlament. Zástupci
jednotlivých tříd se budou pravidelně scházet a na svých schůzkách budou prezentovat zájmy své
třídy, nové nápady, návrhy a kritické připomínky.
Peer program
Školní časopis Fantoviny
„Třídní pravidla chování“ si žáci na 1. i 2. stupni vytvoří se svými třídními učiteli (první norma
chování, kterou se žáci učí dodržovat)
Budeme nadále pokračovat ve sběru papíru, víček, PET lahví, pomerančové kůry a léčivých rostlin.
Pokračujeme i v Recyklohraní (sběr baterií, drobných elektrospotřebičů, mobilů).
Na 1. stupni budeme i nadále pokračovat v projektu „Zdravé zuby“.
Opět se zapojíme do projektu spolupráce s MP Kaplice a Policií ČR pro 3. třídy

V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
Organizace
PPP ČK
Městská policie Kaplice
Policie ČR
MěÚ Kaplice, OSPOD - kurátor pro děti a mládež,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Charita Kaplice

Jméno odborníka
p. Průcha
p. Griga
p. Kalina
p. Kolín
p. Matušová

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP
Seznámení pedagogického sboru školy s MPP
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4.9.2019
Provozní
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Podpis ředitelky školy

