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      MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍ  PPRROOGGRRAAMM  

22002211  --  22002222 
  

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, 

příspěvková organizace 

Veřovice 276, 742 73 Veřovice 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

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

preventivní program (MPP) 

1. Základní škola Veřovice, Veřovice 276 

2. Mateřská škola Veřovice, Veřovice 276 
 

 

Adresa ředitelství školy nebo 

školského zařízení 

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace, 

742 73, Veřovice 276 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Renata Štěpánová 

Telefon na ředitele 556 857 066 

E-mail na ředitele renata.stepanova@zsverovice.cz 
 

Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu 

a vychází z aktuální Školní preventivní strategie, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení 

optimálního sociálního klimatu ve škole, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 

pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. 

Minimální preventivní program vychází z legislativy České republiky, zákonů a vyhlášek 

vztahujících se k dané problematice, metodických pokynů a nařízení, zejména z metodického 

pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně nežádoucích jevů u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních. Cílem MPP je zvýšení odolnosti žáků školy vůči rizikovému chování. 

MPP je preventivním programem školy nebo školského zařízení a je součástí školního 

vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu. MPP je 

konkrétní dokument školy, jehož obsahem a nedílnou součásti života a činnosti každé základní 

školy je výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, 

ke zdravému životnímu stylu, ke zvládání těžkých a složitých životních situací a rozvoji 

pozitivního sociálního chování. 
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Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok, je průběžně 

vyhodnocován. Vedení školy, pedagogický sbor a zaměstnanci jsou seznámeni s jeho obsahem. 

Účinnost programu je vyhodnocována vždy na konci školního roku ve spolupráci s vedením 

školy. Za jeho sestavení odpovídá školní metodik prevence. 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základní škola a Mateřská škola Veřovice je vesnická škola s I. a II. stupněm. Škola má 

dvě budovy (stará budova a nová budova). V současné době dochází do školy 176 převážně 

místních žáků. Na první stupeň dochází 112 žáků, na druhý stupeň 64 žáků.  Ve škole se nachází 

9 kmenových tříd, 3 odborné učebny (fyzika, chemie, cvičná kuchyně), počítačová učebna, 

knihovna, dvě oddělení školní družiny, tělocvična, školní jídelna a školní kuchyně.  

O žáky školy se stará 16 pedagogických pracovníků, dvě vychovatelky školní družiny 

a pět asistentek učitele. Aktivity v oblasti prevence koordinují výchovný poradce (dále jen VP) 

spolu s metodikem prevence (dále jen MP) a ředitelkou školy. Nabízejí učitelům a žákům 

možnost poradit se o svých problémech. Učitelé naopak informují tyto kolegy o případech 

výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), 

náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel 

soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. V naší škole při řešení sociálně nežádoucích jevů 

spolupracují učitelé, popřípadě se radí VP, ŠMP, ředitelka ZŠ, třídní učitel. 

Školské poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenství a konzultační služby 

žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost ŠPP zajišťuje ředitelka školy, VP, MP 

a dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé. 

Začátek vyučování je stanoven na 7:45. Konec vyučování 13:15. Odpolední vyučování 

pro 8. a 9. ročník končí každý čtvrtek v 15:20. Pedagogové konají dohled o přestávkách 

na školních chodbách i jídelně, šatně, na školním dvoře. Do školy docházejí převážně žáci z obce 

Veřovice, jen pár dětí dojíždí autobusem z okolních vesnic. 

Naší předností jsou třídy s nižším počtem žáků, což učitelům umožňuje lépe využít 

individuální přístup. Naší dlouhodobou tradicí je pořádání vánočního jarmarku a pestrého dne 

otevřených dveří pro žáky, rodiče a přátelé školy. 
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VNITŘNÍ ZDROJE 

 V naší škole při řešení problému spolupracují především učitelé, popřípadě se radí VP, 

ŠMP, ředitelka ZŠ, třídní učitel.   

Škola nabízí propagační materiály, využití školního okénka v obecním zpravodaji a školních 

webových stránek k informovanosti rodičů. 

 Využití pravidelných třídnických hodin, konaných jednou měsíčně a podle potřeby 

i vícekrát, pro vytváření bezpečné a příjemné atmosféry ve třídě, řešení problémů, rozhovor se 

žáky, informovanost o rizikovém chování a negativních jevech ve společnosti, monitorování 

situace, posilování sebedůvěry, naplňování témat osobnostní a sociální výchovy, životního stylu.  

 Díky malému kolektivu ve třídách mohou vést učitelé osobní rozhovory s žáky. Je zde 

lepší vzájemná důvěra a pedagog může postupovat při prevenci účinněji, díky znalosti sociálního 

klimatu ve třídě.  

 Organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění 

školního prostředí - projektové dny (spolupráce žáků napříč ročníky), akce pro rodiče, SRPŠ, 

výlety, exkurze., využití nástěnek ve třídách a na chodbách, schránka důvěry. 

 

VNĚJŠÍ ZDROJE 

 

Podpůrná síť odborníků, institucí a informací, které školnímu metodikovi pomáhají při přípravě 

MPP. Odborníci a organizace zaměřené na prevenci rizikových jevů chování. 

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

MěÚ - OSPOD Ing. Anna Hrachovcová -  

vedoucí  

 

 

556 833 170  

anna.hrachovcova@mufrenstat.cz 

 Mgr. Kateřina 

Geryková 

 

556 833 185 

katerina.gerykova@mufrenstat.cz 

 Gabriela Mechlová, 

DiS 

 

556 833 173  

gabriela.mechlova@mufrenstat.cz 

 Ing. Veronika 

Holubová, PhD. 

556 833 179 

Veronika.holubova@mufrenstat.cz  

 Bronislava 

Papáková 

 

556 833 177 

bronislava.papakova@mufrenstat.cz 

mailto:bronislava.papakova@mufrenstat.cz
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 Jana Mersi, Dis.  556833183 

jana.mersi@mufrenstat.cz 

Policie ČR 

Preventivně informační 

skupina 

por. Mgr. Petr Směták 

nprap. Bc. Marika Jeličová - 

pověřena zastupováním 

 

Nový Jičín 

krpt.pis.nj@pcr.cz, 

petr.smetak@pcr.cz, 

marika.jelicova@pcr.cz 

727879282, 702 245 633 

PPP Nový Jičín PhDr. Pavel Letý 556 771 140 

ompa@pppnj.cz 

PPPP Ostrava Tomáš Velička Ostrava, 732 508 463 

pppp.ostrava@seznam.cz 

 

Policie ČR 

 
158 

  

Linka bezpečí pro děti 

 
116 111 

www.linkabezpeci.cz 

 

Renarkon 

 
Mariánskohorská 29/1328, 702 00 

Ostrava - Mor. Ostrava tel: 596 612 

529, 596 611 796 

http://www.renarkon.cz/cs 

Charita Frenštát p. R.  

Socialně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

 732 955 839  

info@frenstat.charita.cz 

http://www.frenstat.charita.cz/socialne-

aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/ 

 

Rodičovská linka  

 
tel: 840 111 234, 606 021 021 

www.rodicovskalinka.cz 

SVP Nový Jičín 

       Frenštát p. Radhoštěm 

Mgr. Petr Macíček svp-nj@seznam.cz, tel:730 895 977 

tel:770 181 879 

DDM Kopřivnice 
 

dum@ddmkoprivnice.cz 

556 812 204, 731 434 660  

ASTRA Frenštát pod 

Rahoštěm 

 
astra@astrafren.cz 

Hasiči Veřovice Barbora Dyjoková  

 

 

 

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

 

            Tento školní rok byl poznamenán koronavirovou epidemií. Po většinu školního roku byly 

školy uzavřeny, proto se nedařilo naplňovat cíle preventivního programu. Většina preventivních 

programů se neuskutečnila, cíle jsme se alespoň částečně snažili naplňovat v třídnických 

hodinách a zařazovat je napříč předměty i v online hodinách. Na prvním stupni se žáci 

s jednotlivými tématy primární prevence seznamovali především v předmětu člověk a svět. 

mailto:krpt.pis.nj@pcr.cz
mailto:petr.smetak@pcr.cz
mailto:info@frenstat.charita.cz
mailto:info@frenstat.charita.cz
http://www.frenstat.charita.cz/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/
http://www.frenstat.charita.cz/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/
mailto:svp-nj@seznam.cz
tel:730
tel:770
mailto:dum@ddmkoprivnice.cz
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Na druhém stupni v občanské výchově, přírodopise, tělesné výchově, výchově ke zdraví 

a v osobnostní a sociální výchově. Během školního roku byly v rámci všeobecné prevence 

realizovány četné aktivity zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků, kooperaci a komunikativní 

dovednosti. Při výuce byly uplatňovány různé metody a formy práce - diskuse, sociální hry, 

projekty, besedy atd. Pedagogové měli možnost si zadaná témata naplánovat, ale mohli i pružně 

reagovat na aktuální problémové situace. Na žáky preventivně působili třídní učitelé, metodik 

prevence a výchovný poradce a samozřejmě v době koronaviru velkou úlohu sehrávali i rodiče.  

Po návratu žáků do škol bylo naší snahou nastartovat žáky na pravidelný režim 

a motivovat ke školním povinnostem. V tomto budeme pokračovat i na začátku nového školního 

roku. 

  Mezi rizikové formy chování patří začínající záškoláctví, kouření, závislost na mobilních 

telefonech a u většiny mnoho hodin strávených u počítače, rizikové chování v prostředí 

internetu.  

 

 

STANOVENÍ CÍLŮ 

 

V letošním školním roce budeme i nadále pokračovat v již dříve prověřených aktivitách 

primární prevence. Důraz bude kladen na budování pozitivního třídního a školního klimatu, 

prevenci šikany, posilovat zdravé mezilidské vztahy. Budeme realizovat aktivity podporující 

sounáležitost v rámci třídního kolektivu a v rámci celé školy. V souvislosti s proběhlou distanční 

výukou a narůstajícím počtem hodin strávených u počítače budeme věnovat více pozornosti 

prevenci kyberšikany, závislosti na internetu a jeho nástrahám. Dále se zaměříme 

na problematiku návykových látek u dětí (převážně alkohol, tabákové výrobky, elektronické 

cigarety), kde se také pokusíme přimět rodiče a zákonné zástupce, aby jim nebylo lhostejné, jak 

jejich děti tráví volný čas. Budeme podporovat zdravý životní styl žáků, předcházet negativním 

vlivům médií a reklamy.  Podstatným bodem bude zkvalitnění a zlepšení spolupráce s rodiči 

(SRPŠ).  

Pokusíme se uskutečnit programy, které díky koronavirové epidemii nebylo možné 

uskutečnit, nastartovat žáky a motivovat je k dobře odvedené práci.  
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PEDAGOGOVÉ 

 

Aktivity v oblasti prevence koordinují výchovný poradce spolu s metodikem prevence 

a ředitelem školy. Nabízejí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Učitelé 

nejprve informují ŠMP o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o potížích žáka 

(osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, 

konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve třídách. ŠMP 

společně s třídním učitelem projedná konkrétní situaci a domluví se na následném a vhodném 

řešení či postupu. Pokud se řeší závažnější problém, sejde se ŠPP.  

S Metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: 21 291/2010-28, jsou každoročně na začátku 

školního roku obeznámeni pedagogičtí pracovníci. S novelizacemi zákonů, novými metodickými 

pokyny, s nabídkami programů jsou učitelé seznamováni průběžně.  

Materiály z oblasti prevence rizikových projevů chování jsou pro pedagogy k dispozici 

v místnosti sborovna, časopis Prevence (inspirace, aktivity, metodika) má ve své knihovně ŠMP.  

 

RODIČE 

 

Na třídních schůzkách jsou rodiče třídním učitelem seznámeni s náplní práce metodika 

prevence a možnostmi kontaktu. Škola nabízí propagační materiály (drogy, šikana, kyberšikana, 

…), využití školního okénka v obecním zpravodaji a školních webových stránek 

k informovanosti rodičů. Třídní učitelé seznámí na prvních třídních schůzkách (14. září 2021) 

rodiče se školním řádem, který je také vyvěšen na webových stránkách školy, a postupem školy 

v případě rizikového chování žáků. Na třídních schůzkách je věnována pozornost tématům: 

absence a její omlouvání, nevhodné a vulgární chování a vyjadřování, kouření, drogy, šikana, 

alkohol, agresivní chování, kyberprostor, práva a povinnosti žáků. Škola rozvíjí spolupráci 

s rodiči. 

 

Nabídka konzultací školního metodika prevence: 

kdy: středa 9:30 – 10:30, o přestávkách, nebo po telefonické či osobní domluvě 

kde: sborovna 1. stupně 
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Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

(Nevíme, zda-li se všechny aktivity uskuteční, vše se bude odvíjet od aktuální situace COVID-19). 

 

Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 

 

Slavnostní zahájení školního roku (vítání prvňáčků)v KD 

září 9. třída 

Vánoční jarmark 

 

listopad Učitelský sbor 

Maškarní ples 

 

leden SRPŚ 

Předškoláček  březen, duben Učitelé 1. stupně 

 

Zápis do první třídy 

duben Učitelé 1. stupně 

Sběrová akce podzimní a 

jarní měsíce 

Šaňková A. 

Školní výlety květen, červen Učitelský sbor 

Návštěva Úřadu práce v Nové Jičíně červen 8. třída 

třídní učitel 

Slavnostní ukončení pro žáky 9. třídy červen třídní učitel 9. 

třídy 

Den dětí červen SRPŠ, učitelský 

sbor 

 

 

 

ŽÁCI 

 

Na začátku každého školního roku třídní učitelé při výkladu Školního řádu seznamují 

žáky s náplní práce metodika prevence i výchovného poradce. S možnostmi kdy, s čím a jak se 

na ně obrátit v době konzultačních hodin i mimo ně, případně pomocí schránky důvěry 

při podezření na sociálně nežádoucí jevy, rizikové chování. Nově příchozí žáci mají individuální 

péči třídního učitele. 

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými 

tématy se děti setkávají v předmětu člověk a jeho svět. Práce na druhém stupni je velmi náročná 

na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání 

a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje zejména v předmětech 

občanská výchova, výchova ke zdraví a přírodopis. Primární prevence však zasahuje 

i do ostatních předmětů jako chemie, dějepis, český jazyk a literatura, cizí jazyky, zeměpis. 
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PREVENTIVNÍ AKTIVITY V RÁMCI VÝUKY 

 

Člověk a jeho svět 

− 1. ročník:  Škola – nové vztahy, školní řád, Lidé kolem nás – chování a vlastnosti lidí, 

soužití lidí, Člověk a jeho zdraví – péče o zdraví, zdravá výživa, osobní bezpečí 

− 2. ročník: Škola – bezpečné chování, pravidla školního řádu, Lidé kolem nás – 

mezigenerační vztahy, soužití lidí (pravidla slušného chování, tolerance k odlišnostem), 

Člověk a jeho zdraví 

− 3. ročník:  Lidé kolem nás – právo a spravedlnost, soužití lidí, Člověk a jeho zdraví – 

nebezpečí návykových látek, šikana, péče o zdraví 

− 4. ročník:  Člověk a jeho zdraví – zdravá výživa, péče o zdraví, Osobní bezpečí – kontakt 

s cizími osobami, ohrožení návykovými látkami, ohrožení osobního bezpečí, Lidé kolem 

nás – mezilidské vztahy 

− 5. ročník: Člověk a jeho zdraví – návykové látky a zdraví, partnerství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy, Lidé kolem nás – soužití lidí, mezilidské vztahy, Kultura – 

projevy kultury, masová kultura 

 

 

Občanská výchova 

− 6. ročník: Naše škola – práva a povinnosti žáků, Vztahy mezi lidmi a formy soužití – 

kamarádství, manželství, láska, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – komunikace 

s vrstevníky a cizími lidmi, konfliktní a krizové situace 

− 7. ročník: Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, 

lidská solidarita, Podobnost a odlišnost lidí – rozdíly v prožívání, myšlení a chování, 

Lidská práva – diskriminace, šikana, Rizika ohrožující zdraví – násilí, zneužívání, 

komunikace se službami odborné pomoci, Zdravý způsob života – výživa a zdraví 

(poruchy příjmu potravy), tělesná a duševní hygiena 

− 8. ročník: Vztahy mezi lidmi – mezilidská komunikace, osobní a neosobní vztahy, lidská 

nesnášenlivost, Zásady lidského soužití – morálka, mravnost, pravidla chování, Rizika 

ohrožující zdraví – zneužívání návykových látek, patologické hráčství, práce s počítačem, 

sekty, doping, trestná činnost 
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Přírodopis 

− 8. ročník – Výchova ke zdraví – základy sexuální výchovy, těhotenství a rodičovství 

mladistvých, antikoncepce, nemoci přenosné pohlavním stykem (HIV/AIDS, hepatitida) 

− 9. ročník – Výchova ke zdraví – zneužívání návykových látek, patologické hráčství, 

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita, šikana, 

komunikace s neznámými lidmi, reklama, sekty 

Výchova ke zdraví 

- 8. ročník – tělesné, duševní a sociální zdraví, péče o zdraví, stravování, sexualita, stresové 

situace, sekty, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Osobnostně sociální výchova 

- 6. ročník – sebepoznání, poznávání druhých, komunikace, život ve skupinách, sociální 

role 

- 8. ročník - sebepoznání, poznávání druhých, komunikace, život ve skupinách, sociální 

role 

 

 

AKTIVITY V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÝCH JEVŮ, AKTIVITY 

PRO ŽÁKY 

• Programy pro žáky E-bezpečí – jaro 2022 

• Program Stromu života – 4. třída 

• Dopravní výchova  

• Třídnické hodiny, pravidla třídy 

• Zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí, projektových dnů 

• Projekt Ovoce do škol, Mléko do škol 

• Ekologická výchova (projekt Recyklohraní) 

• Návštěvy kin, divadel, koncertů a výstav (dle epidemiologické situace) 

• Podporovat různé celoškolní soutěže – výtvarné, sportovní, vědomostní, recitační, 

pěvecké 

• Matematické soutěže, dějepisné, zeměpisné, biologické olympiády, olympiáda v českém 

jazyce 
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• Projektové dny ve škole i mimo školu 

• Sportovní aktivity mimo prostředí školy - utužení vztahů, spolupráce, výchova 

ke zdravému životnímu stylu, fair play 

• Zaměříme se na prevenci rizikových jevů spojených s využíváním internetu a mobilních 

telefonů  

• Veselé zoubky 1. třída 

Další aktivity a programy budou realizovány na základě aktuálních problémů a nabídek. 

 

Finanční zajištění 

 

Většina aktivit je zdarma. Placené aktivity hradí rodiče žáků, nebo jsou hrazeny 

z příspěvku SRPŠ. Zřizovatel školy se také podílí na finančním zajištění v oblasti prevence.  

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

Žáci mají možnost zapojit se do volnočasových aktivit realizovaných naší školou. 

Vzhledem k omezeným podmínkách v souvislosti s Covid -19 je nabídka školních kroužků 

omezená. Kroužky navštěvují především žáci 1. stupně. U žáků na 2. stupni v poslední době však 

zájem o tuto nabídku slábne. Častěji využívají nabídek zájmových útvarů různých organizací 

v obci a ve Frenštátě p./R., Kopřivnici a Novém Jičíně (domy dětí a mládeže, umělecké školy).  

Kroužky ve škole: pohybovky, dílničky, deskové hry, robotický kroužek, v rámci družiny 

děti mohou navštěvovat různé kroužky, náboženství (volitelný předmět). 

 Kroužky v obci: kopaná, hasiči, florbal, Základní umělecká škola Musicale, která má sídlo 

na naší ZŠ.  

 

VYHODNOCENÍ PROGRAMU, EVIDENCE AKTIVIT 

Školní metodik prevence vede evidenci rizikových projevů chování ve škole (deník 

školního metodika prevence), jednou za rok zpracovává hodnocení Minimálního preventivního 

programu. Eviduje realizaci veškerých aktivit primární prevence na škole. Zpětnou vazbu 

o kvalitě a přínosu aktivit primární prevence získává na základě dotazníků, anket a rozhovorů 

s žáky, rodičovskou veřejností a pedagogy. 
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PŘÍLOHY MINIMALNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

1. Program proti šikanování 2021/2022 

2. Krizový plán školy 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  20. září 2021 

 

Jméno a podpis školního metodika prevence:  Mgr. Kristýna Macečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


