
Hodnocení MPP -  zpráva ŠMP - školní rok 2018/2019 

Na realizaci MPP se v letošním školním roce podíleli členové ŠPP, vedení školy, TU a ostatní 
pedagogové, asistenti pedagoga i vychovatelky ŠD a ŠK. Zásady zdravého životního stylu a 
prevence rizikového chování jsou také součástí programu Zdravé školy, jehož jsme 
dlouholetou součástí. Naplňování cílů MPP probíhalo dle stanoveného plánu v průběhu 
vyučování v jednotlivých předmětech výchovného i naukového charakteru dle ŠVP, dále pak 
formou besed, dalších vzdělávacích aktivit, komunitních kruhů a workshopů pod vedením 
školní psycholožky. Nedílnou součástí realizace MPP jsou projektové aktivity, exkurze, školy 
v přírodě a lyžařské kurzy, krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací a výchovné aktivity, pořádané 
v průběhu školního roku. 

Hodnocení: 
V letošním roce bylo zaznamenáno 27 neomluvených hodin. Třídní učitelé ve spolupráci s VP 
provádí důslednou kontrolu a evidenci žáků s rizikovými projevy chování, spolupracují se 
zákonnými zástupci a s OSPOD Mohelnice. Projevy nevhodného chování ke spolužákům a 
projevy šikany či kyberšikany jsou důsledně řešeny TU výchovnými opatřeními a pohovory se 
zákonnými zástupci. V jednotlivých třídách pracuje dle aktuální potřeby či preventivně školní 
psycholožka, realizuje diskusní hodiny ve spolupráci s TU. 
  
V následujících letech se budeme dále v duchu zásad stanovených programem Zdravá škola 
zaměřovat na oblast vytváření pozitivního prostředí ve třídách, rozvoj mediální a informační 
gramotnosti, bezpečné užívání informačních technologií a obecně zdravý životní styl. Další 
besedy, akce a projekty budou zařazovány průběžně podle nabídky, potřeb tříd a aktuálního 
zájmu pedagogických pracovníků i žáků. 
 

Negativní projevy chování, řešené v letošním roce (viz zprávy o pohovorech se žáky, rodiči, 
výchovné komise): 

- Záškoláctví (neomluvené hodiny) 
- Nevhodné chování ke spolužákům a vyučujícím 
- Ničení věcí spolužáků, náhrada školy 
- Neuspokojivé školní výsledky, neplnění domácí přípravy 
- Narušování výuky, nevhodné chování v průběhu vyučování, nerespektování pokynů 

učitele 
- Projevy šikany a kyberšikany 
- Šíření pornografie 
- Sebepoškozování 

Spolupráce s dalšími institucemi: 

- PPP, SPC 
- OSPOD 
- Policie ČR 
- SVP Dobrá vyhlídka Šumperk 
- E-bezpečí 
- Pcentrum Olomouc 



- Poradna zdraví Šumperk 
- DDM Mohelnice aj. 

Všechny projevy rizikového chování a negativní jevy byly projednány se žáky za přítomnosti 
TU, v závažnějších případech s rodiči nebo pracovnicí OSPOD. Ve třech případech 
dlouhodobě neuspokojivého chování byla svolána výchovná komise s účastí vedení školy. 
V součinnosti s OSPOD Mohelnice byl ve dvou případech realizován pobyt žáka ve středisku 
výchovné péče.  

Pokračovala spolupráce se sociálními kurátorkami OSPOD Mohelnice. Dále jsme 
spolupracovali se střediskem výchovné péče Dobrá Vyhlídka, Šumperk – na žádost rodičů ve 
spolupráci s vedením školy, třídní učitelkou, VP a ŠMP zde byli umístěn dva žáci školy. Pobyt 
měl pozitivní výsledky. Jedna žákyně pobyt na žádost rodičů předčasně ukončila. Ve škole i 
nadále funguje schránka důvěry ve hmotné i virtuální podobě (viz webové stránky školy). 
Podněty jsou řešeny výchovnou poradkyní, třídními učiteli, popř. vedením školy.  

Realizované programy, projekty a besedy v rámci Prevence rizikových poruch chování žáků 
ve školním roce 2018/2019:   

- Čas proměn – beseda o dospívání pro 6. Ročník 
- Prožitkový program pro 8. ročník – pro třídní kolektivy pod vedením lektorů ze 

sdružení D Olomouc, zaměřen na prevenci šikany a osobnostní růst 
- VZPoura úrazům – beseda v rámci prevence rizikového chování, prevence úrazovosti 
- Finanční gramotnost pro 9. ročník – ve spolupráci s Poradnou zdraví Šumperk 
- Ebezpečí - beseda pro žáky 6. a 7. ročníků, zaměřena na prevenci v oblasti rizikové 

komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy 
vzdělávací akce jsou otázky kyberšikany a kybergroomingu. 

- Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – prevence užívání návykových látek, pro 8. 
ročník, společnost SANANIM 

- Prevence úrazů DDM – pro pátý ročník 
- Den pro volbu povolání – beseda se záchranářem RZS, hasiči, Policií ČR, Armádou ČR 

Další aktivity: 

- 100let republiky 
- Den otevřených dveří – zajíčkova cesta 
- Den pro volbu povolání 
- Zápis do 1. ročníků 
- Návštěvy školek  
- Hrátky pro školáky 
- Podej ruku knize – 4. ročník 
- Tonda obal – ekologická výchova 
- Beseda s myslivcem 
- Burza škol 
- Výchovný koncert 
- Bramborový den 
- Exkurze Titanic – výstaviště Brno 



- Exkurze Vídeň, Velké Losiny, Praha, papírna Lukavice, Siemens, Tvarůžkárna 
Loštice, Muzeum – pravěk, Arboretum Bílá Lhota, Pateřín – záchranná stanice, 
Chovná stanice papoušků… 

- Divadelní představení (Cesta kolem světa, Hrátky na pohádky, Čert a Káča) 
- Vánoční jarmark 
- Den Země, sběr papíru 
- Vitamínový den 
- Kabelková sbírka 
- Den pro volbu povolání 
- Mlýnská hledá Superstar 
- Přednáška Austrálie – v AJ 
- Nicholas Winton – Síla lidskosti 
- Netradiční olympijský den 
- Adaptační kurzy 
- Slavnosti slabikáře, pasování na čtenáře 
- Paměť národa – Příběhy našich sousedů 
- Školní akademie 
- ZUŠ Mohelnice- Děti s cedulkou (divadelní představení o dětech z Lidic) 
- Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.tříd 
- Adopce na dálku  
- Příběhy bezpráví, beseda s panem Štiplem 
- Sbírka pro psí útulek 
- Den otevřených dveří ve výtopně ČEZ  – 6.A, 6.B 
- „Zvoneček“ – pěvecká soutěž 1.- 3. třídy Mlýnská 
- Besedy v knihovně, návštěvy muzea, Galerie Lautner 
- Prevence úrazů 1. stupeň 
- Dentální hygiena – Veselé a zdravé zoubky 
- Požární ochrana –  návštěva stanice Hasiči Mohelnice 
- Dopravní výchova – průkaz cyklisty, chodec, bezpečnost (DDM) 
- Plavecký výcvik 
- Lyžařské kurzy 

Soutěže: 

 Dopravní soutěž 

 Recitační soutěž 

 Mohelnický slavíček 

 Štafetový závod Šumperk 

 Olympiáda v českém jazyce 

 Olympiáda zeměpisná, dějepisná 

 Matematická olympiáda, Klokan 

 Čtení v německém jazyce 

 Zlatý list 

 Atletický čtyřboj  

 Minikopaná  

 Stolní tenis  

 Florbal  

 Vybíjená  



 Halová kopaná  

 Mohelnická laťka  

 OVOV  

 Mc Donald Cup  

 Pohár rozhlasu  

 Minikopaná  

 Přespolní běh 

 

V Mohelnici dne 24. 6. 2019      Mgr. Hana Indrstová 

 

 


