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Charakteristika školy 
 

  - stav žáků – 155 z toho : 

a) 65  žáků ZŠ praktické, vyučovaných dle ŠVP ZV – LMP, Učíme se pro život 

b) 37 žáků ZŠ, vyučovaných dle ŠVP ZV, Společně vše dokážeme 

c)  41  žáků ZŠ speciální, vyučovaných dle ŠVP ZŠS, Škola hrou I, Škola hrou II  

               d)      12  žáků přípravného ročníku 

 

 

   - činnost zájmových kroužků ( celkem 5,  počet přihlášených žáků ___ ) 

Komunikační a řeč.dovednosti   1x 

Sportovní        2x  

Počítačový                                 1x 

                  PC hry                                 1x 

  Počítačový a relaxační       1x 

                        Canisterapie                                         1x 

                        Keramický kroužek                             2x   

  Kreativní kroužek     1x  

  Náboženský kroužek     1x 

  Country kroužek                         1x 

                        

                                            

   - spolupráce s rodiči 
 Fond žáků 

výchovná komise se zástupcem rodičů  

účast i  spoluorganizace rodičů při školních akcích (výlety,exkurze, ...) 

spolupráce rodičů-učitelů-ředitele 

  školská rada 

 

 

 

Cíle programu 
 

A/ OBLAST ŠKOLNÍCH AKTIVIT:  

 

 Činnost zájmových kroužků 

 Konání besed k dané problematice 

 Činnost žákovské samosprávy 

 Výstavky žákovských prací 

 Konání žákovských besídek 

 Činnost pedagogického asistenta  

 Účast v celostátních výtvarných soutěžích 

 

B/ OBLAST MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT: 

 Organizování a účast na sportovních soutěžích v rámci školy 

 Účast na sportovních akcích mimo školu 

 Zapojení žáků školy v kroužcích pořádaných jinými organizacemi 

 Účast na kulturních akcích 

 Výlety, vycházky, exkurze 
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C/ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S INSTITUCEMI: 

 Spolupráce s PPP Jeseník 

 Spolupráce s SVP Dobrá vyhlídka Šumperk 

 Spolupráce s Centrem duševního zdraví 

 Spolupráce s MÚ Jeseník – odborem soc. věcí, oddělením péče o rodinu a dítě 

 MÚ Jeseník – spolupráce s poradcem pro národnostní menšiny 

 Úřad práce Jeseník – předprofesní příprava vycházejících žáků 

 Policie ČR – prevence trestní činnosti žáků 

 Středisko volného času DUHA 

 Spolupráce s neziskovými org. Darmoděj 

                

 

Metody a formy 
 

- besedy 

- soutěže – sportovní, výtvarné 

- výstavy 

- zájmové kroužky 

- videokazety s protidrogovou problematikou 

- cvičení v přírodě, výlety, exkurze 

- dotazníky, sociogramy, sondy 

 
 
Dlouhodobé cíle MPP 
 
 Prevence drog (návykové látky, tabák, alkohol ),kriminality, šikany, záškoláctví a dalších 

negativních jevů, které se mohou vyskytovat mezi dětmi.  

 

 Podpora zdravého životního stylu.  
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Hodnocení MPP za školní rok 2014/15 
 

Plán MPP je vypracován na školní rok a je zaměřen na prevenci rizikového chování žáků naší školy a 

ohrožené skupiny dětí.  

 

MPP 2014/15 zasahoval do těchto oblastí: 

 

a) Školní aktivity 

 

- činnost zájmových kroužků Počítačový kroužek 1x, Počítačové hry 1x, Sportovní hry 

1x,  Keramický kroužek 1x, kroužek Canisterapie 2x,) 

- sportovní soutěže školní a okresní (fotbal, vybíjená, florbal, přehazovaná,  atletika, 

překážková dráha, plavání) 

- schůzky žákovské samosprávy (zástupci 5. – 9. roč.) v ŽS se scházeli  za předsednictví 

žáka 9.tř  na pravidelných schůzkách 1x měsíčně, ŽS byla již méně pasivní, někteří 

členové na schůzkách příliš nekomunikovali, vyslechli si pokyny, měli však problém 

zajistit např. písemný seznam žáků, přihlášených na plánovanou akci, o které měli také 

ve třídě informovat,  bylo také málo návrhů, nápadů či připomínek, které by přicházely 

z řad žáků. 

- výstavka žákovských prací (uskutečněna v době konání třídních schůzek v listopadu ´14 

a v dubnu ´15, a v Týdnu otevřených dveří, konaném v červnu ´15) 

- besedy s pracovníky PČR na téma: Dopravní výchova 

- besedy na téma: Komunikační dovednosti a úcta k lidem Zdravá 5 

- návštěvy divadelních představení v Javorníku 

- návštěvy filmových představení 

- účast ve výtvarných soutěžích  

- Den dětí : 

Fučíkova – Autocamp Bobrovník – sportovní hry, opékání špekáčků,  

                                                          ekologická výchova 

                                                      

      Rudná – Sportovní dopoledne na hřišti ZŠ Nábřežní 

      Vlčice – hry, soutěže družstev 

      Sněženka – hry, soutěže, výtvarné činnosti 

      Šimon – „Z pohádky do pohádky“ 

- cvičení v přírodě se zaměřením na ochranu člověka v mimořádných  

situacích, zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. 

- Projektové dny: Dny duševního zdraví 

                                                        Den Země 

                                                  Čarodějnický rej 

             Vítání jara, vynášení Morany 

             Sportovní den na Sněžence 

             

- školní výlety: 

- PT – ZOO Olomouc Sv.Kopeček  

- I.A, VIII.D – Faunapark Horní Lipová 

- I.B - Javorník 

- II.A – Čertovy kameny 

- IV.A – Petříkov, bobová dráha 

- V. – Rejvíz 

- VII.A, VIII.A – Pomezí 

- VIII.B – Lesní bar  

 

 

b) Mimoškolní aktivity v rámci školy“ 

- „Odpolední bruslení“ 



 

 

c) Spolupráce s institucemi 

- Policie ČR (besedy a pohovory) 

- PPP (metodická pomoc) 

- OSPOD MÚ Jeseník, pravidelné schůzky s terénními pracovníky  

- Ester 

- spolupráce s rodiči není vždy na dobré úrovni 

- Duha – besedy, workshopy, výstavky, soutěže 

- Darmoděj – nezisk.org.- besedy 

- Čtyřlístek – nízkoprahové zařízení pro mládež 

     

d) Struktura projevů rizikového chování žáků  za min.škol.rok 
 

                                    

1) Projevy rizikového chování 

- velká neomluvená absence 

- záškoláctví 

- agresivita mezi spolužáky, vulgární vyjadřování,  

- narůstá výskyt nevhodného, drzého chování k pedagogickým pracovníkům, 

dokonce v jednom případě fyzického napadení učitelky ze strany žáka 

- porušování léčebného režimu 

- kouření cigaret v areálu školy 

- požívání alkoholu žáků, mimo školu 

 

 

 

e) Výchovná komise  zasedala během školního roku celkem 30x, (z toho v několika 

                               případech se zákonní zástupci nedostavili a byl stanoven  

                               náhradní termín),  

                              z důvodů:  

- neomluvená absence, vysoká omluvená absence (podezření na skryté 

záškoláctví), porušování léčebného režimu, fyzické napadení ped. pracovnice, 

šikana spolužáků, neplnění povinností,  chybějící pomůcky na vyučování, 

neplnění domácích úkolů,  slabý prospěch, nevhodné chování  k ped. 

pracovníkům 

 

Přetrvává problém s neomluvenou absencí a vysokou „omluvenou“ absencí u některých žáků ve Vlčicích. 

 

Do Fondu žáků finančně přispívali rodiče a přátelé školy. Z prostředků fondu byly hrazeny ceny a 

odměny žáků za sport, výtvarné soutěže, Den dětí, Dny duševního zdraví a vstupné na divadelní a filmové  

představení, příspěvek na odpolední  bruslení. 

 

 

Závěr: 

 

MPP byl průběžně plněn. 

 

V letošním školním roce pracovalo na škole málo kroužků, v tomto směru je potřeba zlepšit nabídku 

kroužků, tak, aby byla pro žáky zajímavá a přitažlivá. V úvodu roku zjistíme zájem žáků prostřednictvím 

dotazníků. 

Projektové dny proběhly dle plánů a žáci je přijali jako příjemné zpestření výuky. 

 Žákovská samospráva byla v tomto školním roce poměrně  pasivní, chyběly podněty pro práci ze strany 

žáků. V příštím školním roce obnovíme opět soutěž o čistotu třídy a péči o osobní věci. 

 Z odpoledních aktivit jsme opět  zorganizovali odpolední bruslení, které se účastníkům líbilo. 

 Pro příští školní rok se pokusíme nabídnout  také žákům možnost odpoledních nebo víkendových 

aktivit, včetně plavání, dle zájmu a aktivity žáků. 
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Plán školního metodika prevence na školní rok 2015 

 
 

Termín Školní činnost Zodpovídá Mimoškolní činnost Zodpovídá 

září Analýza souč. stavu 
žáků  8. a 9.třídy na 
začátku škol. roku 

ŠMP /*   

Podzimní cvičení 
v přírodě – pohybové 
aktivity v přírodě 

TU 
 

  

Zahájení práce 
žákovské 
samosprávy 

ŠMP   

Připomenutí možnosti 
využití schránky 
důvěry 

ŠMP 
TU /** 

  

  Zahájení činnosti 
zájmových kroužků 

Ved. kroužků 
ŠMP 

říjen  TU   

 Dny duševního zdraví 
projektový den  
 – sportovní den pro 
MR děti mobilní i 
imobilní 

Poskerová 
Horálková 
 

  

Beseda – drogová 
problematika - Vlčice 

ŠMP 
Vonzová 

  

 Sportovní akce  
- přespolní běh – 
školní  
   kolo kolonáda lázně 
   Jeseník 
 

Novák 
ŠMP 

Halloveenská dýně ŠMP, ŽS 

listopad Sportovní akce 
- míčové hry  
   

Novák 
ŠMP 

  

Video – protidrog. 
prevence pro 7.-
9.roč. 

TU, ŠMP, 
uč. Pv 

Kontrola zájmové 
činnosti  
(dále ZČ) 

ŠMP 

  Gumičkování - soutěž ŠMP, ŽS 

Beseda s Měst.policií 
Kriminalita mládeže 

  ŠMP 

prosinec Tříd. hodiny – každý 
měsíc minimálně 1 
hodinu, zaměření na 
problémy dané třídy 
 

TU Odpolední plavání – 
bazén v Č.Vsi, Helios 
Lipová Lázně 

ŠMP,Gajdošová 
 

Video – protidrogová 
prevence 7.- 9.roč. 

TU,ŠMP,  
Uč. Pv 

  

 Vánoční besídky na 
jednotlivých 
pracovištích 

Pověření 
uč.a asist. 

Soutěž ve vánoční 
výzdobě třídy 

ŠMP, TU, ŽS 

leden Zimní cvičení 
v přírodě  
– pohybové aktivity 

TU Sobota na běžkách – 
víkendová vyjížďka – 
dle zájmu žáků a 
klimatických podmínek 

ŠMP 



Beseda – drogová 
problematika 

ŠMP Kontrola ZČ ŠMP 

Dotazník zaměřený 
na výskyt šikany. 

ŠMP, TU   

 
 

   

   

únor Video – protidrogová 
prevence – 7.-9. tř. 
 
 

TU,uč. Pv 
ŠMP 

Odpolední  bruslení – 
dle zájmu žáků 

ŠMP, 
Gajdošová 

březen  Třídnická hodina – 
Ochrana člověka za 
mimořádných situací 

TU  Turnaj ve stolním 
fotbálku 

ŠMP 
 

    

Turnaj ve florbalu Novák 
ŠMP 

  

duben  Beseda s Policií ČR – 
bezpečně na silnicích – 
Dopravní tématika 

ŠMP 
Javůrková 

Dopravní soutěž na 
kolech 

Javůrková 

  Pálení čarodějnic ŠMP, ŽS 

Projektový den: „Den 
Země“ 

Gajdošová   

květen Jízda zručnosti na 
kolech - soutěž 

Javůrková Víkendová vycházka – 
Poznáváme svůj 
region 

ŠMP 

 Sport  
- atletický čtyřboj  
  (školní, okresní kolo) 

Novák   

červen Školní výlety TU   

 Turnaj v přehazované 
 
 

Novák 
ŠMP 

  

 Den dětí Pověř. 
pracovníci 
z jednotl. 
úseků 
 

  

 Analýza stavu žáků  
8. a 9.ročníku na konci 
školního roku - 
porovnání 

ŠMP   
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PŘÍLOHA 1 k MPP pro rok 2015/16 
 

 

 

Postup  v případech podezření na užívání návykových látek, při zjištění užívání, 

akutní intoxikace či při zjištění různých jiných nežádoucích projevů chování 

 

 

 

 

 

1) Oznámení případu řediteli školy 

2) Prodiskutování případu se žákem – ŠMP, VP, provedení písemného záznamu 

3) Informování rodičů 

4) Vyžádání souhlasu rodičů s vyšetřením moči na HTO (při podezření z užití drog) 

5) 
Vyžaduje-li to závažnost jednotlivého případu, tento dále postoupit orgánům sociálně právní 

ochrany, policii, okr. protidrogovému koordinátorovi
 

 

 

 

 

 

Vnitřní směrnice prevence šikany a postup při řešení šikany 

 

 

 

Prevence šikany 

 

1. Účinné dozory učitelů o přestávkách 

2. Školní schránka důvěry 

3. Věnování pozornosti šikaně v třídnických hodinách 

4. Depistážní dotazníky šikany 

5. Besedy s Policií ČR aj. 

 

 

 

Postup při odhalení šikany – viz  Rámcový program pro řešení zárodečného stádia šikanování 

                                                         Program proti šikanování 

                                                         (k dispozici u ŘŠ a ŠMP) 
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