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1. INFORMACE O ŠKOLE 

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 

Zřizovatel: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice  

Statutární zástupce: Mgr. Marcela Vlasáková, ředitelka školy  

Adresa: Mlýnská 1, Mohelnice, 789 85  

IČ: 00852970 DIČ: CZ00852970  

E-mail: ekonomka@zsmlynska.cz Telefon: +420 583 401 620  

Bankovní spojení 1902236359/0800 ID DS: 4tmp8Wz  

-  

Elokované pracoviště Masarykova  

E-mail: ekonomka@zsmlynska.cz Telefon: 583 430 821  

-  

Školní jídelna  

E-mail: zezulová@zsmlynska.cz Telefon: +420 583 433 761  

Bankovní spojení: 20036-1902236359/0800  

-  

Školní chata Moravský Karlov  

Správce: Mgr. Milan Gazda, Mgr. Jaroslav Tilcer  

E-mail: gazda@zsmlynska.cz Telefon: +420 465 626 743  

 

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 je školou, kterou kromě žáků žijících přímo 

v Mohelnici navštěvují i žáci dojíždějící z přilehlých více či méně vzdálených obcí. Je 

umístěna ve dvou různých budovách, na Masarykově ulici, kam docházejí žáci 1. stupně, a na 

ulici Mlýnské, kterou navštěvují žáci 1. i 2. stupně. Součástí areálu školy, situované v klidném 

prostředí v blízkosti parku, je vlastní jídelna, školní hřiště a školní pozemek. Škola má také 

dvě vlastní tělocvičny, které jsou kromě vyučování tělesné výchovy využívány pro odpolední 

činnosti kroužků, školní družiny a školního klubu, i aktivitami města a jednotlivých klubů. 

Dále naše škola také disponuje školní chatou v Moravském Karlově, kterou využívají třídní 

učitelé prvního i druhého stupně k různým aktivitám – školy v přírodě, kurzy lyžařského 

výcviku, školní výlety. 
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Máme dlouholeté zkušenosti se začleňováním žáků se speciálními potřebami, i žáků 

s různými zdravotními znevýhodněními.  

 

1. INFORMACE O ŠKOLNÍM PORADENSKÉM PRACOVIŠTI  

Tým ŠPC pro školní rok 2019/2020 tvoří výchovný poradce Mgr. Hana Indrstová, 

kariérový poradce Mgr. Jana Šmirgová, školní metodik prevence rizikového chování žáků 

Mgr. Hana Indrstová, školní psycholožka Mgr. Jana Rozsypalová, která je k dispozici žákům, 

pedagogům i rodičům. VP, ŠMP, KP i školní psycholožka úzce spolupracují, navzájem se 

informují o aktivitách v oblasti výchovného poradenství, prevence rizikových poruch chování 

žáků ve škole a veškerých negativních jevů. 

Cílem tohoto pracoviště je poskytnout komplexní službu žákům, jejich zákonným 

zástupcům a pedagogům, tak jak je vymezena ve vyhlášce o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 197/2016 Sb.).  

Personální zajištění ŠPP:  

školní psycholožka: Mgr. Jana Rozsypalová  

rozsypalova@zsmlynska.cz; tel. 583 401 631 

- ve škole přítomna Út (8:00 - 16:00), Čt (8:00 - 16:00), v jiných časech dle potřeby a 

domluvy.  

- na konzultacích je lépe se předem domluvit telefonicky (volat ve výše psaných dnech a 

hodinách), e-mailem nebo osobně.  

kariérový poradce Mgr. Jana Šmirgová  

smirgova@zsmlynska.cz; tel. 583 401 629  

- konzultace dle předchozí domluvy 

výchovný poradce, metodik prevence Mgr. Hana Indrstová  

indrstova@zsmlynska.cz; tel. 583 401 627 

- konzultace po předchozí domluvě 

 

Činnost ŠPC se řídí platnými právními předpisy a také etickým kodexem školního 

psychologa. Úkolem ŠPP je snaha o maximální využití potenciálu žáků, vytváření zdravého 

klimatu školy a přátelských vztahů mezi žáky, pedagogy, zákonnými zástupci a dalšími 

specialisty. Působí tedy v rovině žáků, zákonných zástupců i učitelů. 



3.  ANALÝZA - SOUČASNÝ STAV ŠKOLY Z POHLEDU 

RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

V oblasti primární prevence rizikového chování se naše škola snaží pro žáky vytvářet 

bezpečné a sociálně pozitivní klima. Vzhledem k celospolečenskému nárůstu rizikových 

poruch chování žáků je nezbytné zahájit již na prvním stupni základní školy primární prevenci 

nežádoucích jevů, jako je agresivita, nekázeň a nesnášenlivost a naopak pěstovat pozitivní 

sociální prostředí ve třídách, v kolektivech, ve kterých se děti každý rok scházejí a tráví spolu 

čas po celou dobu vyučování. V současné době je třeba eliminovat i nežádoucí jevy 

související se stále větším užíváním sociálních sítí našimi žáky a s nimi souvisejícími 

negativními jevy – jako jsou kyberšikana, kybergrooming. Negativní projevy mohou později 

vést k rizikovému chování žáků. Cílem minimálního preventivního programu je snaha 

takovému chování předcházet a minimalizovat je. 

 Třídními učiteli je každoročně poukazováno především na neplnění školních 

povinností, nerespektování autorit, zvyšující se agresivitu a používání vulgarismů mezi žáky. 

V minulých letech se v menší míře vyskytovaly tendence některých žáků k záškoláctví (dobře 

funguje spolupráce třídních učitelů s rodiči). Zřídka se objevují krádeže. V méně případech se 

setkáváme s vandalismem a poškozováním majetku školy. Naopak se zvyšují tendence k 

šikaně spolužáků, především se jedná o kyberšikanu, související se zvýšením využívání 

sociálních sítí jako možnosti komunikace mezi žáky. V  některých případech dochází 

k nevhodnému chování žáků k učitelům (většinou na 2. stupni).  

Na tyto skutečnosti musíme reagovat, neboť mohou vést zejména ke zhoršení 

mezilidských vztahů, klimatu ve škole, narušení vztahů v třídním kolektivu a zhoršení 

prospěchu.  

 

  

 

 

 

 



4. TÉMATA PRIMÁRNÍ PREVENCE  

 

1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

2. Prevence šikany a kyberšikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů 

3. Prevence projevů xenofobie a rasismu 

4. Prevence sexuálního zneužívání a týrání – sexuální výchova 

5. Prevence kriminality a delikvence 

6. Prevence záškoláctví 

7. Zdravý životní styl 

8. Prevence vzniku poruch příjmu potravy 

9. Prevence virtuálních drog – patologického hráčství  a závislosti na počítačových hrách 

  

5. CÍLE A UKAZATELE ÚSPĚCHU   

 

A. OBECNÉ CÍLE, KTERÝCH CHCEME DOSÁHNOUT VE VŠECH TÉMATECH 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

 zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, VP a ostatních pedagogických 

pracovníků (dle pokynů MŠMT) 

 vytvořit nabídku mimoškolních volnočasových aktivit  

 usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou 

 v případě potřeby zajistit schůzky s rodiči, kde budou dostatečně informováni a 

obeznámeni s riziky, kterým jsou jejich děti vystaveny a jak jim předcházet, případně 

je řešit 

 nabídnout rodičům psychologickou pomoc prostřednictvím doporučení ŠPC 

 

B. KONKRÉTNÍ CÍLE, KTERÝCH CHCEME DOSÁHNOUT V TÉMATECH PRIMÁRNÍ 

PREVENCE 

 Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

Cíle: 

 předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku 



 předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům způsobených v 

důsledku konzumace drog 

 podporovat žáky v jejich pozitivních nápadech, potřebách a tvořivosti 

 aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem prostřednictvím 

organizování volnočasových aktivit školou 

Ukazatele úspěchu: 

 mezi žáky nekolují mýty o drogách 

 žáci mají reálný obraz světa drog, znají negativa i pozitiva užívání omamných 

návykových látek 

 žáci vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti ve škole i mimo školu 

 škola za spoluúčasti žáků pořádá zábavné akce, pobyty a kurzy v přírodě, exkurze a 

jiné mimoškolní aktivity 

 žáci mají zájem o návštěvy odborníků a diskuze s nimi i s učiteli o dané problematice i 

v rámci vyučovacích hodin Výchovy ke zdraví (VZ) 

 žáci jsou dobře informováni a vědí, na koho se v případě potřeby obrátit, případně jak 

využít schránku důvěry  

 

2. Prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů 

    Prevence projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu 

Cíle: 

 předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám 

 předcházet projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu 

 vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu 

 posilovat a rozvíjet zdravé vztahy mezi vrstevníky 

 zajistit bezpečnost žáků o přestávkách (dozorem), případně dle možností i na  

        skrytých místech v budově školy (tělocvična, šatny…) 

 účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny              

         MŠMT (máme podrobně vypracovaný Krizový plán k prevenci šikany – viz 

příloha) 

 šířit pravdivé informace o extremistických organizacích, nebezpečných    

                     ideologiích, sektách a náboženstvích 

 



Ukazatele úspěchu: 

 mezi žáky nebují šikana (neobjevují se pokročilá stadia) 

 žáci mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k ostatním 

 žáci samostatně myslí, rozhodují se sami za sebe, otevřeně říkají svůj názor, 

jsou tolerantní 

 žáci mají zájem na společných akcích třídy, výletech, mají zájem a potřebu    

                     pospolitosti třídy 

 na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra 

 žáci jeví zájem o návštěvy odborníků, jsou ochotni řešit své konflikty dohodou,  

                     či pod vedením pedagogických pracovníků, případně využívají schránku důvěry              

 

   

 3. Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění 

      Prevence sexuálního zneužívání a týrání – sexuální výchova 

Cíle: 

 předcházet rizikům předčasného sexuálního života – právní odpovědnost, citová                

                     nevyzrálost 

 posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska 

 předcházet rizikům souvisejících s tělesnými a duševními změnami                    

         dospívání, porozumění a péče o své tělo – ducha 

 předcházet rizikům sexuálního zneužívání dostatečnou a včasnou informovaností                        

         žáků 

 předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc 

 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci lépe rozumí svým citům a tělesným změnám, nestydí se za ně 

 žáci dokáží říci NE a umějí ho i přijmout – asertivní jednání 

 žáci k otázce sexu zaujímají zodpovědný postoj, znají rizika i pozitiva 

 žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám – rodina, partnerství, mateřství 

 žáci mají zájem o návštěvu odborníků, mají zájem diskutovat o problematice i s učiteli 

 

 



4. Prevence kriminality a delikvence (dle pokynu MŠMT), právní odpovědnost 

Cíle: 

 vysvětlit a popsat základní projevy delikvence, kriminality, trestných činů (krádeže, 

násilí, vandalismus) 

 vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů, přestupků (co se 

děje před, proč, co se děje potom, jak se cítí oběť...) 

 podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných ve spolupráci s Policií ČR a 

jinými obrannými složkami (př. Ochrana člověka za mimořádných událostí) 

 upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování 

 předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákonů 

 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci jsou si vědomi následků spáchání přestupků a trestného činu 

 žáci znají školní řád, dodržují stanovená pravidla uvedená ve školním řádu, a jsou 

srozuměni s důsledky případného porušení 

 žáci respektují a znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování 

 škola má nižší výskyt kriminality 

 

       5.  Prevence záškoláctví 

Cíle: 

  snížit počet zameškaných hodin 

 posilovat hodnotu vzdělání 

 mít ve škole vypracovaný postup v souladu se školním řádem a pokyny MŠMT na 

řešení neomluvené školní docházky 

 spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky (OSPOD = 

odbory sociální péče o dítě, Policie ČR) 

Ukazatele úspěchu: 

 počet zameškaných neomluvených hodin je nízký 

 žáci jeví zájem o výuku a jiné školní aktivity 

 škola má vypracovaný plán, jak řešit neomluvenou docházku (viz příloha Krizový 

plán k řešení problému záškoláctví) 



 škola má dobré vztahy se zákonnými zástupci žáků, s úřady a jinými subjekty, které jí 

pomáhají danou problematiku řešit 

 

6. Zdravý životní styl 

    Prevence vzniku poruch příjmu potravy 

    

Cíle: 

 podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres, 

mít rád (a) své tělo 

 seznámit žáky s různými styly života – vrcholový sport, život dívek v modelingu, 

plastická chirurgie, vegetariánství, život v komunitách 

 předcházet negativním vlivům médií – ideál krásy, odtržení od reality, módní trendy 

 předcházet vzniku poruch příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie, diety, obezita 

 upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – environmentální výchova 

 naučit žáky poskytnout první pomoc, orientovat se v integrovaném záchranném 

systému 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, vyvíjejí 

vhodné sportovní aktivity, vyhledávají pohyb, umějí i odpočívat, relaxovat 

 žáci dbají o svůj zevnějšek a tělo 

 žáci znají negativa i pozitiva různých životních stylů 

 žáci mají kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí, zajímá je, jak žijí a v čem žijí, 

vlastními silami pomáhají k ochraně prostředí, v němž žijí (třídí odpady, neznečišťují 

přírodu, prostředí kolem sebe) 

 žáci se aktivně zapojují do projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí  –

poznávají práci ochranných složek a orientují se v integrovaném záchranném systému 

  

7. Prevence virtuálních drog – patologického hráčství a závislosti na 

počítačových hrách 

Cíle: 

 seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – TV, PC, reality show, výherní 

automaty, sázení 



 předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného 

užívání virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, 

závislost, gambling 

 podporovat počítačové hry, filmy s kladným obsahem rozvíjející postřeh, vědomosti, 

soustředění, koordinaci pohybu 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog 

 žáci jsou si vědomi pravidel pro užívání virtuálních drog a znají následky jejich 

porušování 

 žáci nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů 

 

7. CÍLOVÉ SKUPINY PROGRAMU 

 

Ke specifickým skupinám, na něž je program zaměřen, patří: 

- všeobecná skupina žáků naší školy, se zaměřením na specifické skupiny žáků:  

 žáci s poruchami chování 

 žáci, kteří vykazují rizikové chování 

 žáci s odlišnou etnickou příslušností 

 žáci v riziku 

 žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 

- zákonní zástupci a veřejnost 

- pedagogický sbor 

- zapojeny jsou i další instituce 

 

8. ČINNOSTI NUTNÉ K DOSAŽENÍ CÍLE 

 - jedná se o činnosti a rozmanité akce, které pro žáky připravují pedagogičtí pracovníci naší 

školy za účelem dosažení cílů v jednotlivých oblastech prevence 

 

 

 Dary Země(11. 11.)- rozvoj fantazie a komunikativních dovedností (1.-5. ročníky), 

spolupráce s MŠ 



 Vánoční jarmark 

 Den pro volbu povolání 

 Hrátky se školáky - sportovní odpoledne pro školáky a předškoláky z MŠ  

 Dopravní výchova – výuka k bezpečnému pohybu na komunikacích – chodci, cyklisté 

(1.-4. ročník) 

 Školní Akademie – přehlídka aktivit, možností a kreativity jednotlivých třídních 

kolektivů; posílení kamarádských vztahů mezi žáky školy, prezentace na veřejnosti 

(1.-9. ročník) 

 Školy v přírodě – ozdravný pobyt v přírodě (1.- 9. ročník) 

 Lyžařské kurzy (7. ročník) 

 Výlety a exkurze (1.-9.ročník) 

 Regionální poznávání v oblasti kultury, sportu a turistiky (1.-5. ročník) – exkurze, 

adventní výlety 

 Burza  středních škol – nabídka středních škol a odborných učilišť formou burzy 

v Městském kulturním centru Mohelnice 

 Den Země -  posílení vztahu k ochraně prostředí, v němž žijeme, třídění odpadů, sběr 

papíru, sběr víček PET lahví, soutěže (1.- 9. ročník) 

 Beseda Besip pro prvňáčky 

 Slavnosti Slabikáře 

 Pasování čtenáře 

 Příběhy bezpráví  (2. stupeň) 

 Příběhy našich sousedů (8., 9. ročník) 

 Ochrana člověka za mimořádných událostí - poznávání práce ochranných složek a 

zlepšování orientace žáků v integrovaném záchranném systému, řešení krizových 

situací, poskytování první pomoci, spolupráce s ochrannými složkami – Policie ČR, 

Hasiči, Armáda ČR, Zdravotní záchranná služba, Vězeňská služba ČR (1.-9. ročník) 

 Vlastní bezpečnost – beseda s PČR , hasiči – 1. stupeň 



 Zdravá škola + Zdravá pětka 

 Vitamínový den 

 Prevence úrazů 1. – 5. ročník 

 Vzpoura úrazům ( VZP, 6.ročník) 

 Proto pozor, proto bacha 

 Podej ruku knize 

 Finanční gramotnost (Poradna Zdraví, ČS) 

 Plavání 2. a 3. ročník 

 Den laskavosti 

 Charitativní akce : sbírka víček, adopce na dálku, sbírka pro útulek 

 Preventivní aktivity školního psychologa 

 Adaptační kurzy 

 Náslechové hodiny MŠ 

 Divadelní představení 1. a 2. stupně 

 Soutěze, olympiády, besedy v knihovně  

Další akce a činnosti pro žáky v průběhu školního roku zařazujeme podle potřeb 

žáků a třídních učitelů. 

 

9. ÚKOLY ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE V OBLASTI  

    PŮSOBENÍ NA CÍLOVÉ SKUPINY 

 

- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 

- spolupráce s vedením školy a ŠPC při řešení problémů 

- systematické vedení pedagogického sboru k tomu, aby prevence byla součástí výchovného  

 působení v průběhu celé školní docházky dětí, aby děti byly dostatečně odolné vůči  

   negativním vlivům svého okolí 



- průběžně seznamovat pedagogický sbor se situací v oblasti návykových látek a ostatních  

 rizikových poruch chování; poskytovat jim nové, aktuální a pravdivé informace 

- vést evidenci rizikového chování žáků ve škole – spolupráce s třídními učiteli  

- poskytnout rodičům vzdělávací, informační a propagační materiál týkající se  

 problematiky sociálně patologických jevů, poskytnout informace o kontaktních místech –  

 prostřednictvím třídního učitele či internetu 

- kontaktovat a oslovovat rodiče problémových žáků – spolu s třídním učitelem, výchovnou  

 poradkyní, školním psychologem a vedením školy 

- stanovit a zveřejnit konzultační hodiny metodika prevence pro veřejnost i členy  

 pedagogického sboru 

- účastnit se besed, seminářů, setkání s problematikou rizikových projevů chování žáků, --  

  sledovat aktuální dění na scéně primární prevence, účastnit se schůzek metodiků 

- seznámit pedagogický sbor s postupy řešení a novými trendy v oblasti RPCH žáků 

 

 

 

10. PŘEHLED SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ A 

ODBORNÍKŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PREVENCI RPCH VE 

ŠKOLE, ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A ŠKOLOU 

ORGANIZOVANÝCH AKCÍCH 

 

 Pedagogicko-psychologická poradna Mohelnice 

 Policie ČR – odbor kriminality mládeže, Mohelnice 

 Výchovný poradce při ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 – Mgr. Hana Indrstová 

 Národní síť poradny zdraví, o.s. - Poradna zdraví, Šumperk, Mgr. Jolana Keprtová 

 Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) 

 Sociální kurátorka – Bc. Iveta Šolcová, J. Krylová 

 Kulturní střediska a organizace 

 Úřad práce  

 Školní psycholog Mgr. Jana Zorková 



 Oblastní metodik prevence  Mgr. Hana Prejdová, Tel.: 583 215 279 

Email: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz 

 

 11. ÚKOLY PRO PEDAGOGICKÝ SBOR  

 

 průběžně, nenásilně a komplexně naplňovat minimální preventivní program 

 zaměřit se na potírání konkrétních negativních jevů (důraz na pravidla slušného  

   chování a civilizovaných mezilidských vztahů) 

 těžiště preventivní činnosti přesunout na třídní učitele (mapování vztahů ve třídě,   

   komunikace se žáky a jejich rodiči, pomoc při řešení vztahů ve třídě, důsledně     

               postihovat – navrhovat postihy při odhalení negativních jevů, spolupracovat      

               s VP, ŠMP, školní psycholožkou, vedením školy)  

 zaměřit se na třídy s problémovými žáky 

 vyvíjet tlak na snížení absencí omluvených i neomluvených hodin 

 pokračovat v dobré spolupráci s organizacemi, zabývajícími se RPCH žáků 

 nadále zamezovat kouření a požívání alkoholu na škole 

 případné projevy šikany spolužáků či pedagogických i nepedagogických pracovníků 

eliminovat již v zárodku 

 snížit úrazovost žáků preventivními opatřeními, která vyplývají z předchozích   

   zkušeností pedagogů 

 individuálně se věnovat žákům integrovaným 

 zaměřit se na nově se utvářející vztahy v žákovských kolektivech, zejména v prvních     

   a v šestých ročnících 

 být žákům osobním příkladem 

 zaměřit se na hodnocení a diagnostiku ve třídách za účelem včasného odhalování   

   problémů  

 rozvíjet komunikativní schopnosti pedagogů 

 

12. SEZNAM OSTATNÍCH AKTIVIT A PROJEKTŮ  

A. Tematické bloky s žáky v rámci výuky dle ŠVP 

I. stupeň   

 1. – 3. ročník 

mailto:hana.prejdova@ppp-sumperk.cz


Zdraví a péče o něj 

Zdravý způsob života – správná péče o zuby 

Rodina a mezilidské vztahy    

Čistota životního prostředí – ochrana životního prostředí  

Péče o domácí mazlíčky  

Recyklace odpadů 

4. a 5. ročník 

Člověk - životní podmínky,  

Lidské tělo - soustavy 

Zdravý způsob života - ochrana zdraví, nebezpečí požívání návykových látek 

Zásady správného stravování 

Mezilidské vztahy - vhodné chování v kolektivu, prevence šikanování 

Čistota životního prostředí – ochrana životního prostředí  

Péče o domácí mazlíčky  

Recyklace odpadů – ochrana životního prostředí 

 (výuku zajišťují učitelé 1. stupně – PR, PŘ, VL) 

 

II. stupeň 

6. ročník - VZ, OV 

Zdravý životní styl - ochrana zdraví, nebezpečí požívání návykových látek  

Rodina - domov, člověk ve společnosti, životospráva 

7. ročník - VZ, OV                             

Tolerance - rasismus, xenofobie, diskriminace  

Poruchy příjmu potravy - zdravý životní styl, BMI, obezita, kardiovaskulární onemocnění, 

anorexie, bulimie 

Sexuální výchova - puberta, dospívání, těhotenství, rodičovství, pohlavně přenosné choroby        

8. ročník - VZ, OV  

Člověk a dospívání - lidské tělo, pěstování vůle, citový život, konflikt zájmů, náročné životní 

situace 

Škodlivost kouření - návykové látky, toxikománie, AIDS 

 

9. ročník - OV, CH     



Konzumní společnost - prevence kriminality, právní odpovědnost mladistvých 

Sociální politika státu 

Návykové látky 

Poruchy příjmu potravy 

Nebezpečí AIDS 

Drogy – rozdělení a účinky zneužívání léků 

(výuku zajišťují učitelé 2. stupně – VZ, OV, CH) 

 

B. Jednorázové akce, projekty     

Den otevřených dveří a velikonoční dílny  

Vánoční jarmark 

Den Země      

Regionální poznávání     

Školní akademie 

Vánoční koledování      

Adopce na dálku     

Zdravé zuby      

Ochrana člověka za mimořádných událostí  

Školy v přírodě     

Lyžařské kurzy  

    

C. Předpokládané besedy a přednášky, akce 

téma                                       ročník           učitel, lektor                                    

(výhledově dle zájmu třídních učitelů, podmínek školy a spolupracujících organizací) 

 

Prevence úrazovosti  1. stupeň       DDM Magnet 

Vlastní bezpečnost   1. stupeň      beseda s příslušníkem záchranného systému  

 

Zdravá výživa   dle zájmu tř. uč..  Poradna zdraví Špk  

Dospívání   6.       Poradna zdraví Špk  

Profesní zaměření   8., 9.       Burza škol v MKSC 

Prevence šikany    8.   Školní psycholog 



Prevence – alkohol  7., 8.   Eliška Salavová,lektorka projektu o. s. SANANIM 

Gamblerství, finanční gramotnost   9.roč.  Poradna zdraví, Podané ruce, ČS 

Kyberšikana   5. – 6. Ročník   e- bezpečí, poradna Zdraví 

 

D. Schránka důvěry 

Žáci do ní mohou vhazovat nejrůznější dotazy a svěřit se i se svými problémy. Svá trápení  

mohou sdělovat pod svým jménem nebo anonymně. 

Je umístěna ve 2. patře na chodbě školy (naproti schodišti), případně na webových stránkách 

školy (vyhodnocuje Mgr. Hana Indrstová) 

 

14. SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A HODNOCENÍ  

1. Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

(Čj.:14514/2000-51) 

2. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízeních (Čj.:28275/2000-22) 

3. Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 

(Čj.:14423/99-22) 

4. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví (Čj.:101944/2002-14) 

5. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a 

školských zařízeních (Čj.:29159/2001-26) 

6. Metodický pokyn MŠMT ke krizovému plánu šikany (Čj.:24 246/2008-6) 

7. Vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních 

8. Zákon č.94/1963 Sb.,o rodině, v platném znění 

9. Adresář zařízení zabývajících se problematikou rizikových poruch chování žáků 

10. Jednotný postup při zjištění šikany mezi žáky ZŠ, Mohelnice, Mlýnská 1 

11. Jednotný postup při zjištění požití alkoholu nebo omamné návykové látky u žáků ZŠ 

Mohelnice, Mlýnská 1 

12. Jednotný postup při zjištění záškoláctví žáků ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 

13. Nabídka aktivit Poradenského centra při PPP Mohelnice 

14. Seznam žáků s podpůrnými opatřeními (důvěrný materiál – jen pro vnitřní potřebu školy) 



15. Hodnocení práce VP  

16. Hodnocení práce MPP za rok 2018/2019 

17. Vnitřní řád školy na školní rok 2019/2020 

 

15. Upravil          Schválil  

______________________________                            _______________________________ 

       Mgr.Hana Indrstová                                                  Mgr. Marcela Vlasáková 

        školní metodik prevence (ŠMP)                               ředitelka školy 

  

V Mohelnici 28.8. 2019 

pro školní rok 2019/2020    razítko 

 

 

POZNÁMKA:  

další materiály k MPP školního roku 2019/2020 – viz příloha KRIZOVÉ PLÁNY 2019/2020 


