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V současné době se v této oblasti školy řídí dokumentem 
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 
Tento dokument byl poprvé vydán v říjnu 2010, 
je sice uváděn jako závazný pouze pro školy zřizované MŠMT, ale k využití je doporučen všem školám 
a vzhledem k závažnosti problematiky je jeho využití sledováno ČŠI, 
zrušil Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních, č. j.: 20 006/2007-51 z 16. 10. 2007 
v lednu 2011 byl stažen z webových stránek MŠMT pro nedostatky, které obsahoval, 
po roce práce na úpravách byl v lednu 2012 opět zveřejněn, s obvyklou nectností MŠMT – je označen 
stejným číslem jednacím a stejným datem, ale text je pozměněn 
počet příloh se o jednu snížil, o přílohu násilí, protože to se již na našich školách nevyskytuje, 
pokyn navíc v lednu 2012 změnil terminologii, upustil od původního názvu Preventivní program a vrací se 
k osvědčenému názvu Minimální preventivní program (dále jen MPP). Navíc vyžaduje i zpracování dalšího 
dokumentu školy – Školní preventivní strategie, což je jakýsi dlouhodobý plán školy v této oblasti, který je 
východiskem pro vytváření ročních MPP.  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP  Základní škola Kaplice, Školní 226  

Jméno a příjmení ředitele  Mgr. Pavel Petr  

Telefon na ředitele  380 347 911  

E-mail na ředitele  skola@zsskolnikaplice.cz  

 

 Jméno a příjmení školního metodika prevence  Mgr. Michal Benda  

Telefon  380347913  

E-mail  benda@zsskolnikaplice.cz  

 

 Jméno a příjmení výchovného poradce  Mgr. Helena Cinádrová  

Telefon  380 347 907  

E-mail  cinadrova@zsskolnikaplice.cz  

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů 

ZŠ – I. stupeň  10 207 

ZŠ - II. stupeň  9 207 

Celkem  19 414 

 
Použité zkratky:  
MPP – Minimální preventivní program  
SPJ – Sociálně patologické jevy  
NNO – Nestátní neziskové organizace  
ŠMP – Školní metodik prevence 
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A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 

 
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 
 
1. Sociální a jiné okolí školy  
Škola je součástí města se zhruba osmi tisíci obyvateli. Jedná se o spádovou obec a z toho vyplývá i složení 
žáků. Do školy dojíždí několik žáků z okolních vesnic. Někteří z těchto žáků mají velmi slabé sociální 
a rodinné zázemí. Z toho vycházejí i specifické problémy prevence. 
 
2. Informace od pedagogů  
Třídní učitelé poukazují zejména na:  

• záškoláctví na II. stupni 

• absenci obrany před manipulací druhými 

• nedostatek učebního materiálu pro prevenci a výuku RV vůbec 

• nedostačující nápomoc psychologů 

• složitou práci s žáky – uprchlíky z Ukrajiny 
 
3. Hodnocení MPP minulého školního roku  
Nejzávažnější problémy má škola se záškoláctvím a agresivním chováním žáků k sobě navzájem. Všeobecně 
dětem téměř chybí schopnost řešit spor jinak než agresí. Problém je často i komunikace s jejich rodiči. 
Sociální odbor města Kaplice pravidelně informujeme.  
Narůstá počet našich žáků, kteří byli spatřeni při kouření, ovšem mimo areál školy a mimo vyučování (tudíž 
i mino kompetence školy). Několik přestupků tohoto charakteru proběhlo i na půdě školy a byly řešeny 
v souladu se školním řádem. Prevenci kouření ztěžuje legalizace nikotinových sáčků, které jsou volně 
dostupné i pro žáky školy. 
 

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE  
 
V letošním roce se zaměřit zejména na:  

• prevence kouření – zaměřit se na vysvětlení škodlivosti kouření a užívání nikotinových sáčků, 
besedy  

• prevence požívání jiných drog (alkohol, marihuana, pervitin) – v souvislosti s výskytem zejména 
v příhraničních obcích, kam spádově patří žáci naší školy.  

• prevence agresivity a agresivního chování dětí  
  

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM  
 
PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY  
 
1. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ  
(V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, 
rozsah zamýšleného vzděláván a přibližný datum realizace.) 

Název a odborné zaměření vzdělávání  Počet hodin  Datum konání  Realizátor – organizace, 
odborník  

    

    

    

    

Plán vzdělávání v oblasti prevence je součástí celkového plánu DVPP  



SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  
 
2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči  
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 

Název aktivity  Datum konání  Vedoucí programu  

Vánoční jarmark prosinec 2022 ŘŠ, TU 

Den pro rodiče (den otevřených dveří)  březen 2023 ŘŠ, ZŘ, TU  

   

   

 
 2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov  
Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) 
+ aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají 
se všech tříd v daném ročníku: 

Vyučovaný předmět  Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)  

Učitel  

Člověk a jeho svět Tolerance k přirozeným odlišnostem spolužáků (komunitní 
kruh, prožitková aktivita 

 

 Práva a povinnosti žáků (vytvoření řádu pro danou třídu – 
děti samy) 

 

 Nebezpečí návykových látek (předávání informací, hraní 
rolí, beseda) 

 

Prvouka Dobré vztahy ve třídním kolektivu (komunitní kruh, omluva 
pomoc) 

 

 Práva a povinnosti žáků (žáci si tvoří vlastní pravidla 
chování ve třídě – podepisují je – aktualizují je)  

 

 Situace kolem nás (komunitní kruh s vyjádřením názoru na 
dané téma) 

 

 Odmítání kontaktů z cizími lidmi (předávání informací, 
hraní rolí)  

 

 Vzájemná pomoc řešení problémů (práce ve čtyřčlenných 
skupinách, které se měsíčně losují) 

 

Výchova k občanství Způsoby řešení konfliktů (komunitní kruh)  

 Osobní bezpečí (práce s textem)  

Ov 8 Různé prožívání citových situací (žádání o pomoc – dialogy)  

Ov 9 Zvládání krizí (neformální rozhovor)   

D 9  Obrana před manipulací – nebezpečí extr. skupin – 
modelové situace 

 

 Rasismus – přednáška, prožitkové čtení – beseda  

Čj lit  Četba autorů, zabývajících se problematikou drog   

RV 7  Prevence závislosti na tabáku – řízený rozhovor   

 seznámení s problematikou drog – video  

 Režim dne – jak trávit volný čas (6x do roka)  

Tv  Vyrovnání se s neúspěchem – kolektivní povědomí  

Celá škola Den ochrany člověka  



 2. 2. Volnočasové aktivity pro žáky  
(Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce, …) 

Název aktivity, akce  Datum  Realizátor  

Helloween listopad uč. 1. a 2. st. 

Masopust  uč. 1. a 2. st. 

Spaní ve škole   uč. 1. a 2. st. 

Den dětí  všichni PP 

   

Kroužky, kluby a volnočasové aktivity zajišťuje v obci DDM Český Krumlov, pobočka Kaplice. 
 
SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  
 
(Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Popis opatření vedoucích ke 
zlepšení způsobu spolupráce s odborníky, lékaři, policií, odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ, …, způsob většího zapojení okolí do činnosti školy) 

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

OSPOD Kaplice  Jiří Kolín,  380 303 182  

Městská policie  Martin Griga  380 303 139; 605 111 039  

   

 
ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum Podpis ŘŠ 

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 19. 9. 2022  

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP  19. 9. 2022  

 


