
Minimální preventivní program školy na šk. rok 2022/2023 

 

 Program byl sestaven na základě směrnice MŠMT a vychází ze školní preventivní 

strategie pro rok 2019-2023. Je zaměřen na sledování situace ve škole z hlediska výskytu 

rizikových projevů chování a na jejich prevenci, ale rovněž na vytváření podmínek pro 

vhodné využití volného času našich žáků a na dobrou spolupráci s rodiči v oblasti prevence 

a zdravého životního stylu dětí. 

 Do plnění programu jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy. Každý 

z vyučujících se vyjádřil k tomu, jak bude program prevence realizovat v hodinách výuky ve 

svých předmětech, vyučující 1. stupně ve svých třídách.  

Adresa:  

Základní škola,  Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533/13, příspěvková organizace 

Školní poradenské pracoviště tvoří: 

 

Ředitel školy: 

Mgr.Petr Neshoda 

Tel.: 602 534 463 

Email: zs@zsukrajinska.cz 

 

Školní metodik prevence: 

Mgr.Michal Varmus 

Tel.: 596 965 640 

Email: michal.varmus@zsukrajinska.cz 

 

 

 

 

 

Výchovný poradce: 

Mgr.Yvonne Lovászová 

Tel.: 725 059 624 

Email: yvonne.lovaszova@zsukrajinska.cz 

 

Speciální pedagog: 

Mgr.Zuzana Ryšková 

Tel.: 596 965 640 

Email: spec.ped.ukrajinska@seznam.cz 

 

Školní psycholog: 

Mgr. Vendula Šamajová 

Tel.: 596 965 640 

Email: vendula.samajova@zsukrajinska.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Žáci: 

1. stupeň: 11 tříd,  

2.stupeň: 6 tříd,  

Počet žáků: 280 

 

Popis školy:  

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem a nacházíme se na okraji velkého panelového sídliště 

v Ostravě-Porubě. Využitelná kapacita naší školy je 600 žáků, přičemž v současné době škola 

vzdělává 280 žáků.  

Naše škola se rozkládá v komplexu budov propojených koridorem. Ke škole připadá také 

nově rekonstruované školní hřiště, které je v odpoledních hodinách a o víkendu přístupné i 

veřejnosti.  

 

Žáci a jejich rodinné zázemí: 

Většina žáků bydlí v blízkém okolí školy a ve Svinově na tzv. Jižních svazích. Malá část 

dojíždí z Třebovic a dalších městských obvodů. Od minulého školního roku navštěvují  školu 

také ukrajinské děti. V naší škole integrujeme žáky s poruchami PAS. Většina žáků má dobré 

rodinné zázemí, ačkoliv nemalá část žáků pochází z neúplné rodiny.  

 

Informace od učitelů: 

Na základě diskuze s vyučujícími je třeba zohlednit především témata užívání nikotinu a 

alkoholu (především 2. stupeň), ačkoliv nebyl v minulých letech zaznamenán žádný případ 

těchto jevů přímo ve škole, přesto bude toto téma prioritní spolu s tématy vztahů ve třídě, 

šikany a netolismu včetně kyberšikany a taktéž záškoláctví a podezřelá absence 

 

Informace od žáků: 

Na základě diskuse s žáky v třídnických hodinách a hodinách VO bylo zjištěná časté trávení 

volného času žáků u PC a mobilech. 

 

Vyhodnocení MPP za poslední 4 roky: 

Nejčastějšími případy sociálně patologických jevů bylo v posledních letech nevhodné chování 

mezi žáky navzájem, které ovšem nikdy nenarostlo do formy šikany, neomluvená absence a 

podezřelá absence, která se vždy týkala pouze jednotlivců a byla řešena s rodinou na 

výchovných komisích popřípadě s sociálními odbory MU. Taktéž se objevovaly případy 

náznaků kyberšikany a sebepoškozování. 



Cíle minimálního preventivního programu: 

 

Dlouhodobé cíle: 

• zvyšování sociálních kompetencí: efektivně se orientovat v sociálních vztazích, mít 

odpovědnost za své chování a uvědomovat si důsledky svého jednání 

 

• posilovat komunikační dovednosti: zvyšovat schopnosti řešit problémy, konflikty, 

umět reagovat na stres, neúspěch či kritiku 

 

• vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, zařazení do skupiny a práce 

ve skupině, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 

 

• vytváření postojů ke společensky žádoucím hodnotám – pěstování právního vědomí, 

mravních a morálních hodnot, atd. 

 

• začlenění žáků do volnočasových aktivit 

 

• spolupráce s dětmi, rodiči a organizacemi  

 

Začlenění tématiky ve vyučování: 

Na 1. stupni budou učitelé klást důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu, zaměří se na:  

• vzájemné vztahy mezi dětmi,  

• respektování práv jedince,  

• dobrou komunikaci ve třídě,  

• potlačování projevů rasové a nesnášenlivosti.  

 

V 1. – 3. ročníku je zaměření na znalosti: 

• zdravotních rizik spojených s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním 

léků (ČaJS) 

 

• způsobů odmítání návykových látek (Prvouka) 

 

• hodnot zdraví a nevýhod špatného zdravotního stavu (Prvouka, ČJ, ČaJS) 

 

• jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu (ČaJS, ČJ, TV) 



 

V 4. – 5. ročníku je zaměření na znalosti a dovednosti: 

 

• zdraví jako základní lidské hodnotě (Přírodověda) 

 

• činností, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu (TV) 

 

• zdravotních a sociálních rizik návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví 

(Přírodověda) 

 

• zákonů omezujících kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření 

drog (Přírodověda) 

 

• základních mezilidských vztahů (ČJ, Přírodověda) 

 

• rozpoznávání projevů lidské nesnášenlivosti (Vlastivěda) 

 

• na koho se obrátit, pokud někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva 

 

• povědomost o protiprávnosti každého jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, 

násilí, zastrašování aj.) (Přírodověda, Vlastivěda) 

 

• způsobů odmítání návykových látek (Přírodověda) 

 

• právního povědomí v oblasti sociálně patologických jevů 

 

Toto bude prolínat celou výuku, především však hodinami českého jazyka, prvouky, 

přírodovědy, vlastivědy, člověk a jeho svět, tělesné výchovy, výtvarnou výchovou, 

v třídnických hodinách a na dalších školních akcích a besedách. Ve specializované třídě 

budou problémy řešeny při návštěvě pracovnice SC. 

 

Na 2. stupni hodiny výchovy k občanství a výchovu ke zdraví. Na nejrůznější akce 

s tématikou sociálně patologických jevů se budeme přihlašovat v průběhu roku podle nabídky. 

Dále se jednotliví učitelé vyjádřili k tomu, jak se i v dalších hodinách budou vyrovnávat 

s problémy: 

• návykových látek,  



• šikany,  

• náboženských sekt,  

• sexuální výchovy,  

• agresivity,  

• rasové nesnášenlivosti, 

• xenofobie,  

• výchovou ke zdravému životnímu stylu, 

• záškoláctví 

• vytváření právního vědomí.  

 

V 6. a 7. ročníku je prevence zaměřena především na: 

• vzájemné poznávání účastníků (VO) 

 

• vytváření vztahů důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem (VO) 

 

• stanovení pravidel soužití třídní komunity (VO) 

 

• rizikové společensky nežádoucí chování – šikanování, užívání alkoholu, tabákových 

výrobků a drog, vzniku různých typů závislostí apod. (VO) 

 

• hygienu (ČaSP, VO) 

 

• společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.). (ČJ, VO) 

 

V 8. ročníku bude prevence zaměřena především na: 

• upevňování vztahů v komunitě vrstevníků (VO) 

 

• nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků (ČJ) 

 

• nácvik řešení zátěžových situací (VO) 

 

• zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně 

odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) (VO) 

 

• přehled životních rizik (VO) 



 

• modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů (VO) 

 

• zdravý životní styl (ČaSP, VO) 

 

• sexuální výchovu (VO) 

 

V 9. ročníku bude prevence zaměřena především na:   

• návykové látky a právní problematika v oblasti návykových látek (Chemie, VkZd) 

• sexuální výchovu (VkZd) 

• rodinné klima a konflikty v rodině (VkZd) 

• xenofobii (VO, Z) 

• rasismus (VO, Z) 

Tato témata se budou vyučovat především v hodinách výchovy k občanství, výchovy ke 

zdraví, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu, chemie a přírodopisu, v třídnických hodinách a na 

dalších školních akcích a besedách. 

 

Střednědobé cíle: 

Práce v třídách na dobrém klimatu, řešení konfliktů v třídnických hodinách popřípadě 

individuálně, spolupráce s rodiči na třídních schůzkách a konzultacích. 

Každý pedagog má školní emailovou adresu, možnost napsat pře ŠIS bakaláři, a konzultační 

hodiny pro rodiče, které jsou uvedeny na webových stránkách a u třídních učitelů v ŽK. 

S žáky budou probíhat besedy pořádané  

• Policií ČR, na téma policie, návykové látky (2.stupeň), 

• Renarkon: Vztahy v kolektivu, Riziková sexualita, Návykové látky 

• e-Duha: Kyberšikana (2. stupeň) 

Dále budou třídy absolvovat besedy dle nabídky, zaměřená především na oblasti užívání 

návykových látek a vztahů mezi žáky.  

Krátkodobé cíle: 

Rodiče budou na třídních schůzkách seznámeni s problematikou sociálně patologických jevů 

a kontakty na zaměstnance školy. 

Na schůzi NF budou taktéž seznámeni s možnostmi jak kontaktovat školu s náměty a 

problémy, které se mohou vyskytnout. 

Žáci budou seznámeni s ŠMP, schránkou důvěry a možnostmi řešení problémů ve škole i 

mimo ni. 

Materiální vybavení:  



Na škole jsou k dispozici: 

• instruktážní videoprogramy, 

• dokumenty s drogovou tématikou,  

• film na téma šikany,  

• v učitelské knihovně příslušná odborná literatura,  

• časopis Závislosti a my – odborný časopis pro sociálně patologické jevy. 

 

Volnočasové aktivity: 

Opět bude dětem nabídnuta široká škála volnočasových aktivit jak pro první tak i pro druhý 

stupeň, a to: 

• Aerobic, volejbal, florbal, basketbal 

• Klub zábavné logiky 

• keramika  

• šachy 

• Veselá věda 

 

 

Spolupráce s odborníky a institucemi: 

Spolupráce s: 

• Mgr. Jakub Macošek, Mgr. Petra Chudá z OMPA PPP Ostrava, 

• další pracovníci PPP Ostrava,  

• DÚ – SVP Ostrava,  

• Městskou policií,  

• Policií ČR,  

• Krizovým centrem pro děti a rodinu,  

• Renarkonem, 

• lékaři a s dalšími odborníky na tuto problematiku.  

 

Pokud budou mít žáci nějaké problémy, mohou se žáci i rodiče obrátit na výchovnou 

poradkyni, školního psychologa nebo na školního metodika prevence v konzultačních 

hodinách nebo kdykoliv jindy po předchozí domluvě. Taktéž všichni ostatní učitelé mají 

zveřejněné konzultační hodiny. Anonymně mohou využít schránky důvěry ve vestibulu školy. 

Pedagogický sbor bude průběžně vzděláván v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

dle nabídky kurzů a seminářů.  

 



Spolupráce s rodiči: 

Rodiče budou informování na třídních schůzkách (dle epidemiologické situace) o funkci ŠMP 

a VP. Na webových stránkách školy jsou uvedeny emailové adresy a konzultační hodiny 

všech vyučujících. 

Dále budeme prohlubovat spolupráci s rodiči na třídních schůzkách, konzultacích, popř. 

elektronicky (ŠIS, telefonicky apod.) ale i na různých neformálních akcích, např. Vánoční 

jarmark, Den otevřených dveří, Velikonoční dílny, atd. (dle epidemiologické situace). 

Taktéž je k dispozici pro děti i rodiče nástěnka s aktuálními informacemi a kontakty z oblasti 

prevence.  

 

Informování žáků:  

Žáci budou na začátku poučeni a seznámeni s ŠMP, s umístěním kabinetu a možnosti 

používání schránky důvěry a aplikace „Nenech to být“. 

  

Školení pedagogických pracovníků: 

Průběžně dle nabídky vzdělávacích center. 

 

Do realizace programu jsou zapojeni všichni učitelé, kontrola plnění bude průběžná, 

závěrečné hodnocení připadne na červen 2023. 

 

 

Ředitel školy: Mgr.Petr Neshoda Zpracoval Mgr. Michal Varmus, ŠMP 

           16.9. 2022    


