Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Malonty 2019 - 2020
1. Minimální preventivní program byl ve školním roce 2019 – 2020 plněn podle
rámcového plánu, který vypracovala metodička prevence.
2. Hlavním cílem programu byla prevence sociálně nežádoucích jevů, výchova ke
zdravému životnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního
sociálního chování ve škole, v rodině a v celé společnosti.
3. Metodička prevence se pravidelně zúčastňuje akcí souvisejících s problematikou
sociálně nežádoucích jevů. Získané poznatky a informace z těchto akcí přenáší dalším
pedagogickým pracovníkům školy.
4. Jednotliví vyučující, obzvláště vyučující předmětů s výchovným zaměřením, zařazují
do svých tematických plánů etickou, právní výchovu a výchovu ke zdravému životnímu
stylu.
5. Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“ s finanční
podporou EU. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby
ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň
bojovat proti dětské obezitě.
6. Informace od rodičů jsou získávány při diskusi v rámci třídních schůzek nebo při
individuálních setkáních.
7. Rodičům navrhujeme účast na různých školních akcích a výletech. Jsou zapojováni do
příprav různých her, soutěží a výstav. Stále hledáme možnosti, jak „přitáhnout“ rodiče
do školy a „vtáhnout“ je do života školy.
8. V loňském školním roce jsme řešili nevhodné chování některých žáků 3., 5., 7. a 8.
třídy, časté absence a jednorázové porušení školního řádu - kouření. Vše jsme
projednávali většinou individuálními pohovory s rodiči, v jednom případě pomocí
výchovné komise. V některých případech bylo nutno přistoupit ke kázeňskému trestu
(důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování).
9. V průběhu roku se osvědčila spolupráce s organizací Spirála (řešení vztahů a chování
žáků 3. třídy).
10. Ve škole je zřízena stálá nástěnka, kde jsou zveřejňovány informace o institucích a
odbornících, kteří působí v oblasti prevence.
11. Naši žáci jsou zvyklí své problémy „ svěřovat “ ŠMP, VP a případně se svěřují do
schránky důvěry /vrby / - ta je 1 x denně vybírána a dotazy jsou předávány jednotlivým
vyučujícím školy, podle druhu dotazu nebo problému a ten je pak následně řešen /
vedením školy, tř.učiteli, VP, ŠMP, …/.
12. Naše škola je zaregistrována do systému Nenech to být (ten bojuje proti šikaně a
vylučování dítěte z kolektivu). Zde mohou děti i rodiče anonymně sdělit, zda je
nějakému dítěti ubližováno.

13. Žáky vedeme k ochraně ŽP a k ekologickému myšlení – třídění odpadu, sběr papíru.
Naši žáci pomáhají biofarmě Bemagro se sklizní různých bioplodin.
14. Žákům je pravidelně nabízena možnost zapojení do mimoškolních aktivit v oblasti
kulturní, odborné a sportovní. Ve školním roce 2019 -2020 žáci mohli navštěvovat tyto
aktivity:
Volnočasové aktivity:
Badatelský klub - /Svoboda/
Čtenářský klub - /Vrzalová, Vaverková/
Klub komunikace v cizím jazyce - /Návorková/
Pěvecký kroužek - /Bartošová/
Logika a deskové hry - /Návorková, Vokálová/
Doučování z ČJ 9. třída - /Stejskalová/
Doučování z MA 9. třída - /Majer /
Doučování I. stupeň - /Vrzalová, Zifčáková, Majerová /
Doučování II. stupeň - /Vaverková, Návorková, Svoboda/
Náboženství - /Macanovič/
ZUŠ - /Menšík, Valentová/
Fotbal - /Mrzena/
Jezdecký klub - /Stará/
Florbal (mladší žáci) - /Faltus/
Náprava řeči – /Kostohryzová/
Myslivecký kroužek - /Švec, Cirhanová/
15. Do 10.3. proběhla celá řada kulturních, sportovních akcí, exkurzí, výletů. Velice
zdařilou akcí byla Partyzánský samopal – branný závod. Akce se zúčastnili žáci 5. – 9.
třídy.
16. Ve škole je žákům, pedagogům, rodičům k dispozici videotéka a odborná literatura.
Videotéka:
Filmy, které pomáhají režiséra Davida Vignera – filmy: Mezi stěnami, Mezi nimi,
Sami, Na hraně, Jakub
Oči hadů
Neubližuj mi
Drogová problematika, sexuální výchova
Láska je láska
Řekni drogám ne
Seznam se bezpečně
Pravda o drogách
Literatura:
Nešpor,K.: Jak předcházet problémům s návyk. látkami na ZŠ a SŠ
Tajná zpráva z planety X-III
Romantické období končí - návykové látky
Alkohol, drogy a vaše děti
Prevence problémů působených návyk. látkami
Presl,J.: Drogové závislosti
Raynerová,C.: Nenič své chytré tělo
Holstein,M.,E.: Rozhodni se – příručka pro život bez drog

Foster, V.,W.: Kniha o zdravém životním stylu
Dr. M. Kolář: Nová cesta k léčbě šikany
Janošová,P., Kollerová,L., Zábrodská,K., Kressa,J., Dědová,M.: Psychologie školní
šikany
Zpracovala: Jana Vokálová

