
Hodnocení MPP -  zpráva ŠMP - školní rok 2016/2017 

V letošním školním roce se škola potýkala s některými negativními projevy chování: 

slovní a fyzické napadení spolužáka, šikana spolužáka, šikana spolužačky s použitím 

informačních technologií, alkohol. Pokračovala i spolupráce se Střediskem výchovné péče 

Dobrá Vyhlídka, Šumperk – na žádost rodičů ve spolupráci s vedením školy, třídní učitelkou, 

VP a ŠMP zde byl umístěn jeden žák školy. Pobyt měl pozitivní výsledky. 

 

 Všechny negativní jevy byly důkladně prošetřeny za přítomnosti výchovného poradce, 

školního metodika prevence a třídních učitelů.  Každý případ byl individuálně prošetřen, 

vyhodnocen. O všech důsledcích z nich vyplývajících byli rodiče i žáci informováni. Taktéž 

bylo informováno vedení školy. 

Při řešení negativních projevů chování škola spolupracovala s Odborem sociálně právní 

ochrany dětí (OSPOD), sociálními kurátorkami, se školní psycholožkou PhDr. Markétou 

Tüdösovou, a s kurátorkami SVP Dobrá Vyhlídka Šumperk. 

 Ve škole i nadále funguje schránka důvěry (i v podobě internetových stránek), kterou 

žáci využívali v průběhu celého školního roku. Podněty z ní byly řešeny výchovnou 

poradkyní Mgr. Janou Šmirgovou a třídními učiteli.  

Realizace programů, projektů a besed v rámci Prevence rizikových poruch 

chování žáků školní rok 2016/2017  

Beseda s stiskovou mluvčí PČR pro oblast Šumperk – pro 1. stupeň ZŠ 

Beseda hravou a srozumitelnou formou objasnila dětem různé nástrahy a nebezpečí, se 

kterými se mohou setkat při cestě do školy, ze školy, na veřejných i neveřejných 

komunikacích, při setkání s neznámými lidmi. Zároveň ukázala a doporučila dětem možná 

řešení nezvyklých situací. Upozornila také žáky na nutnost znalosti příslušných institucí i 

důležitých telefonních čísel. 

Ve spolupráci s Poradnou zdraví Šumperk proběhly na naší škole tyto besedy: 

Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT 

NE – bezpečná síť – pro 4. ročník 

Žáci byli zapojeni hravou formou do besedy. Byla jim nastíněna možná rizika a možnosti 

zneužití ITC. Beseda se týkala zásad bezpečné komunikace na sociálních sítích, bezpečného 

využití internetu, e-mailu, mobilu. Dozvěděli se, jak zacházet se svými osobními údaji, o 

kyberšikaně - jak jí čelit a kde hledat pomoc. Dětem byly předkládány modelové situace, 

které společně řešily. 

 

 

 



Kyberšikana I. – pro 6. ročník 

Beseda probíhala zajímavou a hravou formou. Žáci byli seznámeni s možnými riziky užívání 

ICT a sami nalézali řešení některých situací, týkajících se používání informačních technologií, 

ochrany osobních dat a bezpečného užívání internetu.  

Jednalo se o soubor interaktivních aktivit sloužících k rozšíření znalostí a postojů ke 

kyberšikaně. Učili se správně rozhodovat, vcítit se do role poškozeného a hledat řešení. 

Dozvěděli se, jaké jsou nejčastější důvody, proč oběti šikany často mlčí. Celá beseda 

směřovala k hlavnímu cíli - uvědomění si zrádnosti identity osob na internetu. 

Další realizace prevence rizikového chování žáků v naší škole proběhla v rámci výuky dle 

ŠVP v jednotlivých vyučovacích hodinách (viz ŠVP nebo Minimální preventivní program), 

dále v rámci školních a třídních projektů: 

Den s povoláním – školní projekt 

VZPoura úrazům – beseda v rámci VZ v 8. ročníku 

Součástí besed jsou autentické příběhy lidí, kteří dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky 

po vážném zranění. Svou zkušenost dokážou předat dětem poutavým vyprávěním. Jejich 

předávání zkušeností je důvěryhodné, emotivní a motivační. 

 

besedy, které se neuskutečnily z provozních důvodů (přesunuto na podzim 2017) 

Dospívání děvčat a chlapců – pro 5. ročník 

 

Další činnosti ŠMP  

V rámci rozšíření informovanosti učitelů při řešení negativních jevů vyskytujících se mezi 

žáky a na půdě školy byl vytvořen soubor opatření a postupů řešení těchto jevů, tzv. krizové 

plány. Tyto krizové plány jsou zařazeny jako příloha k MPP. Jsou to: 

Krizový plán řešení šikany (byl vypracován již v minulých letech) 

nově ŠMP zavedl tyto krizové plány:  

Krizový plán řešení případů souvisejících s krádežemi 

Krizový plán řešení případů souvisejících s agresivním chováním žáků 

Krizový plán řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek 

 

Nově byla zařazena příloha metodického doporučení MŠMT – č. 21, hazardní hráčství 

(viz přílohy MPP) 



Spolupráce ŠMP s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky probíhala formou 

osobních kontaktů, rozšiřování, informovanosti a konkrétní pomoci žákům i třídním učitelům 

v jednotlivých případech. Bezchybně fungovala rovněž spolupráce ŠMP s VP Mgr. Janou 

Šmirgovou a školní psycholožkou PhDr. Markétou Tüdösovou. 

 

Vypracovala Mgr. Vladislava Havlíčková, ŠMP 


