
 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a  

zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové 

přípravy 

 
Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Malonty 2021 - 2022 

 

1. Minimální preventivní program byl ve školním roce 2021 – 2022 plněn podle 

rámcového plánu, který vypracovala metodička prevence. 

 

2. Hlavním cílem programu byla prevence sociálně patologických jevů a rizikového 

chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení 

pozitivního sociálního chování ve škole, v rodině a v celé společnosti. 

 

3. Jednotliví vyučující, obzvláště vyučující předmětů s výchovným zaměřením, zařazují 

do svých tematických plánů etickou, právní výchovu a výchovu ke zdravému životnímu 

stylu. 

 

4. Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“, projektu Šablony 

III., NPO – doučování. 

 

5. Informace od rodičů jsou získávány při diskusi v rámci třídních schůzek nebo při 

individuálních setkáních, případně i po telefonu nebo elektronickou podobou. 

 

6. 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. 

 

7. V loňském školním roce jsme řešili nevhodné chování některých žáků 6., 7. a 8. třídy. 

Vše jsme řešili většinou individuálními pohovory s rodiči a žáky, někdy pomocí 

výchovné komise (ředitelka školy, ŠMP, výchovný poradce, třídní učitel, zákonní 

zástupci a kurátor). V některých případech bylo nutno přistoupit ke kázeňskému trestu 

(napomenutí třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování). Jeden 

případ nevhodného chování je řešen i Policií ČR. 

 

8. Ve škole je zřízena stálá nástěnka, kde jsou zveřejňovány informace o institucích a 

odbornících, kteří působí v oblasti prevence. 

 

9. 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, …/.   

  

10. Naše škola je zaregistrována od roku 2017 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. 

 



11. 1x měsíčně školu navštěvuje terapeutka Mgr. M. Masopustová. Všichni žáci, rodiče i 

pedagogové mají možnost individuální konzultace. 

 

12. Žáky vedeme k ochraně ŽP a k ekologickému myšlení – třídění odpadu. 26.4. proběhl 

na naší škole celoškolní projekt Den Země – ukliďme si obec.   

 

13. Žákům je pravidelně nabízena možnost zapojení do mimoškolních aktivit v oblasti 

kulturní, odborné a sportovní.  Ve školním roce 2021 -2022 žáci mohli navštěvovat tyto 

aktivity: 

 

Volnočasové aktivity: 
Klub komunikace v cizím jazyce 

Badatelský klub  

Čtenářský klub  

Pěvecký kroužek  

Logika a deskové hry  

Doučování z ČJ 9. třída  

Doučování z MA 9. třída  

Doučování I. stupeň  

Doučování II. stupeň  

Náboženství  

ZUŠ  

Fotbal  

Jezdecký klub  

Florbal (mladší žáci)  

Náprava řeči  

Myslivecký kroužek  

Hasičský kroužek  

 

14. Ve školním roce 2021 – 2022 proběhla celá řada kulturních, sportovních akcí, exkurzí 

a výletů. Velice zdařilými akcemi byly Malontská míle 5. a 6. ročník pod záštitou 

starosty Obce Malonty a patronací ČUS – „ Sportuj s námi“. Akcí se zúčastnili žáci 

z šesti základních a mateřských škol (ZŠ a MŠ Malonty, ZŠ a MŠ Benešov nad Černou, 

ZŠ Kaplice Školní, ZŠ Kaplice Fantova, ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší a Desky). 

Nejúspěšnější závodníci byli oceněni medailemi, diplomem a věcnými cenami.  

Žáci 4. třídy se účastnili exkurze v HZS Kaplice. Žáci byli nadšeni z praktických 

ukázek. 

 

 

15. Ve škole je zřízena videotéka a odborná literatura. Nachází se u ŠMP. 

 

 

Zpracovala: Jana Vokálová 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení Výchovného poradenství pro školní rok 2021/2022 

 

- Na ZŠ a MŠ Malonty jsme evidovali v tomto školním roce 26 žáků, kteří mají pro 

své vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení. O 3 žáky pečuje SPC 

při MŠ, ZŠ, a SŠ pro sluchově postižené, o 1 žákyni SPC v Českých Budějovicích, 

ostatní žáci spadají pod PPP Český Krumlov. 

- Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 PO 1 – 1 žákyně 

 PO 2 – 16 žáků 

 PO 3 – 8 žáků  

 PO 4 – 1 žák  

- V základní škole pracuje s dětmi 5 asistentek pedagogů, v mateřské škole 1 

asistentka. 

- 11 žáků bylo tento školní rok vyšetřeno v PPP Český Krumlov, 1 žákyně v SPC, 1 

žák v SPC pro sluchově postižené. 

- 1 žákyně je vzdělávána podle Individuálního vzdělávacího plánu. 

- U vyšetřených žáků byla uplatňována doporučení pro práci s nimi uvedená 

v jednotlivých zprávách. 

- V rámci podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků se děti účastní zájmových 

kroužků, připravují se na soutěže a olympiády (pěvecké, hudební, sportovní a 

výtvarné soutěže, olympiády z matematiky, zeměpisu, dějepisu, anglického 

jazyka). Mimořádně nadané děti se účastní celorepublikových soutěží. Zároveň 

probíhala i doučování pro žáky 9. třídy – příprava na přijímací zkoušky z ČJ a 

MA. 

- Naši školu nenavštěvují žáci s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 

- Žáci 9. třídy navštívili výstavu Vzdělání a řemeslo, Burzu škol a v rámci 

projektových dnů SŠ byli také na exkurzi ve Střední odborné škole strojní a 

elektrotechnické ve Velešíně. Stejného projektového dne se ve druhém pololetí 

účastnili i  žáci 8. třídy.  

- Do první třídy bylo zapsáno 15 dětí, 5 dětí má odloženou školní docházku. 

- V rámci poradenské činnosti byly individuálně i skupinově v jednotlivých třídách 

probrány možnosti a zájmy žáků, typy středních škol, podmínky k přijetí na střední 

školy, druhy povolání, …. 

- Docházku ukončilo 14 žáků a 2 žáci odešli studovat na víceleté gymnázium. 

 

Mgr., Bc. Lucie Kostková  


