
Návrh  osnovy závěrečné zprávy o plnění  MPP 

  

 1 

ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  OO  PPLLNNĚĚNNÍÍ  MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍHHOO  

PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍHHOO  PPRROOGGRRAAMMUU 
 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí závěrečná zpráva 

o plnění MPP 

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby,  

L. Kuby 48  

České Budějovice 370 07 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miroslav Kůs 

Telefon na ředitele 386102350 fax. 386102360 mob. 603829213 

E-mail na ředitele reditelstvi@zsroznov.cz 

 

 

 počet 

Školní metodici prevence                 1 

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem                NE 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO 

 

Vlastní 

kabinet 

Sám NE 

S výchovným poradcem NE 

S jinými pedagogy ANO 

Školní preventivní tým 
  
 ANO 

 

 

Použité zkratky:  

MPP – Minimální preventivní plán 

SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

 

 
 

1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ 
 

 Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 
Účel  

Získaná celková 

částka 
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I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
 

2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ  
 

Název a odborné zaměření vzdělávání Počet 

hodin 

Realizátor – 

organizace, odborník 

Počet 

školených 

pedagogů 

Setkání výchovných poradců 6 PPP České Budějovice 1 

Kyberšikana - konzultace 1 PORTUS, Ing. Šmíd 

Prachatice 

1 

Konference k GDPR  6 Praha 1 

Viscofan setkání výchovných a kariérových 

poradců 

6  1 

Krajská konference primární prevence 

rizikového chování 

12 KÚ České Budějovice 2 

Základy první pomoci 4 Červený kříž 13 

Setkání speciálních pedagogů 12 PPP České Budějovice 1 

Setkání školních poradenských pracovišť 6 PF JCU Č. Budějovice 1 

 

Uveďte, o která témata v oblasti SPJ je mezi pedagogy největší zájem: 

 šikana 

 agresivní, nevhodné a drzé chování 

 kyberšikana 

 netolismus 

 

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ  

 

Název a odborné zaměření vzdělávání Počet 

hodin 

Realizátor – organizace, odborník 

Metodik prevence soc. patologických jevů - studium 250 JČU České Budějovice 

Pracovní porada školních metodiků 4 PPP České Budějovice 

Krajská konference primární prevence rizikového 

chování 

12 KÚ České Budějovice 

25. – 26. 4. 2018 

Konference metodiků prevence  6 PPP České Budějovice 18. 10. 2018 

 

4. Uveďte, jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu rizikového chování považujete za 

nejpřínosnější v minulém školním roce 

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Schůzka metodiků 

prevence 

PPP České 

Budějovice 

Vácha, Mečířová, 

Nýdlová 

Dokumentace k primární 

prevenci pro ŠMP 

    

 

5. Uveďte, jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu rizikového chování považujete za 

nejméně přínosnou v minulém školním roce 

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 
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II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 

 

Název aktivity Datum konání 

(měsíc) 

Realizátor, 

přednášející 

Pro neúčast a nezájem rodičů se neobjednává   

 

8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

 

Název aktivity Datum konání 

(měsíc) 

Vedoucí programu 

kulturní akce školní družiny září - červen Vychovatelky ŠD, 

den otevřených dveří pro budoucí žáky1.tříd leden - únor vyučující 1.stupně 

projekt EDISSON únor Mgr. Kvitová 

konzultační hodiny poradenského pracoviště celoročně Jandová,Skolková 

Kloudová 

Baltík – Povltavské setkání, předvánoční celoročně Jandová, Zemková 

Třídní schůzky, konzultační odpoledne 4x ročně Třídní učitelé 

Volba povolání celoročně Mgr. Jandová 

Schůzky s rodiči, výchovné komise dle potřeby TU,ZŘ,ŘŠ,VP, 

MPP, SP 

 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 

9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které nereagují na aktuální problémy, jsou součástí 

strategie prvence nastavené školou, a jejichž realizace probíhá pro jednotlivé třídy zvlášť. 

 

Název aktivity Zaměření (např. prevence 

drogových závislostí, 

šikany…) 

Třídy Realizátor 

Kyberšikana Chování na sociálních 

sítích, nebezpečí internetu 

8.třídy Por. Bc. Milan Bajcura 

Policie ČR 

Nebezpečí 

internetových sítí 

Chování na sociálních 

sítích, nebezpečí internetu 

5.třídy Por. Bc. Milan Bajcura 

Policie ČR 

Než užiješ alkohol, 

užij svůj mozek 

prevence užívání 

návykových látek 

7. třídy Sananim, o. s. 

doc. PhDr. A.Kajanová, 

Ph.D. 

Pravidla práce na PC, 

Seznam se bezpečně 

Chování na sociálních 

sítích, nebezpečí internetu 

6. -7.třídy Vyučující informatiky, 

občanské výchovy 

Projekt Zdraví dětem Zdravá výživa a životní 

styl  

7.třídy Zkus To Zdravě  

Hana Kaňková 

Trestně právní 

odpovědnost 

prevence rizikového 

chování, legislativa 

8.třídy Por. Bc. Milan Bajcura 

Policie ČR 

Červený kříž zdraví 3.třídy Červený kříž 

Bezpečný pohyb o 

prázdninách 

Dopravní výchova 2.-3-třídy Por. Bc. Milan Bajcura 

Policie ČR 

Čas proměn  Dospívání, funkce pohl. 

orgánů, menstruace 

Dívky 7.třídy MP Education  

Paroubková 
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sportovní soutěže 

(McDonald Cup, 

atletický den1.st, 

turnaje ve vybíjené) 

Zdravý životní styl,  

fair play jednání 

1. a 2.stupeň učitelé Tv, třídní učitelé 

Dopravní výchova Rizikové chování v 

dopravě 

4.třídy Třídní učitelky 

Dopravní hřiště Rizika v dopravě 4.třídy Třídní učitelky 

Dopravní výchova Rizikové chování v 

dopravě 

1.-2.třídy Por. Bc. Milan Bajcura 

Policie ČR 

Bezpečně doma i na 

ulici  

Rizikové chování v době 

letních prázdnin 

3.třídy Por. Bc. Milan Bajcura 

Policie ČR 

Normální je nekouřit! Zdravý životní styl 4.-5.třídy 

2x ročně projekt 

Škola – třídní učitelky 

 

 

10. Uveďte preventivní akci (e) SPJ  na vaší škole, kterou považujete za úspěšnou 

 

Název akce Realizátor 

Projekt Zdraví dětem Zkus To Zdravě, Mgr  Hana Kaňková 

Čas proměn  

Mezi námi děvčaty – dospívání 

MP Education  

Bc. A. Paroubková, Dis. 

 MP Education  

Paroubková 

  

 

11. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě  
 

 Bylo provedeno sociometrické šetření 6. tříd. Zmapování vztahů v nově utvořených 

kolektivech šestých tříd. 

Dále sociometrie v kolektivech 7.A. a 7.B. Na základě podnětů rodičů. Následný program 

se Střediskem výchovné péče pan Habrda. Třídní kolektivy v pořádku, bez větších problémů. 

Sociometrické šetření v kolektivu 5.B. 
 

SPJ který byl řešen: šikana a kyberšikana ( ubližování spolužákovi a natočení videa) 

Jak byla situace zjištěna: stížnost matky 

Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

Mgr. Skolková, Mgr. Kloudová, Mgr. Jandová, Mgr. Pavel Vácha PPP - konzultace, ředitel školy, 

Por. Bc. Milan Bajcura – Policie ČR 

Kdy byla situace řešena: září 2017 

S použitím jakých metod byla intervence vedena:  

rozhovory s aktéry, s rodiči agresorů, uděleny kázeňské postihy, návrh na sníženou známku 

z chování, třídnická hodina, následná spolupráce s Policií – přednáška o kyberšikaně, trestní 

odpovědnosti, práce s třídním kolektivem 

Způsob ověření efektivity intervence:  

spolupráce s učiteli, pohovor se žáky 
 

 

SPJ který byl řešen: údajná kyberšikana 

Jak byla situace zjištěna: stížnost matky 

Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

Mgr. Outlý, Mgr. Skolková, Mgr. Kloudová, Mgr. Jandová, Mgr.Šmíd Portus –mediátor při 

jednání s matkou, SVP p. Habrda 

Kdy byla situace řešena: únor 2018 
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S použitím jakých metod byla intervence vedena:  

rozhovor s matkou, dotazníkové sociometrické šetření ve třídě, následná spolupráce s SVP – práce 

s třídním kolektivem 

Způsob ověření efektivity intervence:  

spolupráce s učiteli, výstupy ze spolupracujících institucí  

Žák opustil třídu, přestoupil na jinou školu.  

 

 

SPJ který byl řešen: vysoká absence, záškoláctví dívky 8.ročníku 

Jak byla situace zjištěna: třídní učitelkou 

Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

Mgr. Zemková, Mgr. Jandová, Mgr. Kloudová,  

Kdy byla situace řešena: prosinec 2017 – červen 2018 

S použitím jakých metod byla intervence vedena:  

Spoluprací se zákonným zástupcem – pohovor, výchovná komise, jednání s OSPODem p.Jírová, 

Způsob ověření efektivity intervence:  

dohled OSPODu, spolupráce s lékařem dívky – omlouvání absence, i přes snahu se neomluvená 

absence opakuje - hlášení o zanedbání školní docházky na OSPOD 

 

 

SPJ který byl řešen: nevhodné  a drzé chování, vulgární vyjadřování 

Jak byla situace zjištěna: třídní učitelkou, vyučujícími 

Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

Mgr. Skolková, Mgr. Jandová, Mgr. Kloudová, PPP Šmíd, zákonní zástupci 

Kdy byla situace řešena: říjen 2017 – únor 2018 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Spoluprací se zákonnými zástupci - opatrovníky, nastavení IVýP, pravidelné schůzky, rozhovory 

se žákem, práce s třídním kolektivem, OSPOD pan Kolář, PPP (Mgr. Šmídem) 

Způsob ověření efektivity intervence: účinné jen určitou dobu 

Spolupráce s vyučujícími, třídní učitelkou, konzultace a docházka žáka do PPP, dohled OSPODu 

 

SPJ který byl řešen: nevhodné a drzé chování, sprostý mail vyučujícímu, vulgární vyjadřování 

Jak byla situace zjištěna: třídní učitelkou, vyučujícími 

Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

Mgr. Skolková, Mgr. Jandová, Mgr. Kloudová, Mgr. Kramár, zákonný zástupce - matka 

Kdy byla situace řešena: duben 2018 

S použitím jakých metod byla intervence vedena:  

pohovor se žákem, matkou 

Způsob ověření efektivity intervence:  

Spolupráce s vyučujícími, žák se za mail omluvil, zlepšení chování  

 

SPJ který byl řešen: sebepoškozování 

Jak byla situace zjištěna: nahlášeno spolužačkou  

Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

Mgr. Skolková, Mgr. Jandová, Mgr. Kloudová, zákonný zástupce - babička 

Kdy byla situace řešena: květen 2018 

S použitím jakých metod byla intervence vedena:  

pohovor se žákyní, nabídnuta pomoc – kontakty na Linku bezpečí, pozván zákonný zástupce – 

babička -  pohovor 

Způsob ověření efektivity intervence:  

Kontrola dívky, rozhovor se spolužačkou, spolupráce s vyučujícími 
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SPJ který byl řešen: častá absence, odhody ze školy, nezájem o výuku, nevhodné a drzé chování, 

nabourání se do počítače a sítě školy 

Jak byla situace zjištěna: třídní učitelkou, vyučujícími 

Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

Mgr. Švecová, Mgr. Jandová, Mgr. Kloudová, SVP, OSPOD, zákonný zástupce 

Kdy byla situace řešena: leden – květen 2018 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Spoluprací se zákonným zástupcem - matkou, schůzky, rozhovory se žákem, OSPOD  

Způsob ověření efektivity intervence: účinné jen určitou dobu 

Snížená známka z chování. 

Spolupráce s vyučujícími, třídní učitelkou, konzultace a docházka žáka do SVP, dohled OSPODu 

 

12. Jednorázové aktivity pro žáky 

(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) 

 

Název aktivity, akce Třídy Realizátor 

Vzdělání a řemeslo 8. – 9.třídy Výstaviště 

Věda a technika  8. – 9.třídy Výstaviště, 

Policie ČR 

Výtvarné dílny 8.-9.třídy Mgr. Zemková 

Poruchy příjmu potravy 7.třídy Vyučující Vkz 

Návštěva dopravního hřiště 4. - 5. třídy škola 

Lyžařský kurz 7.třídy Škola 

Projektový den - VOŠ, SPŠ automobilní a technická  8.třídy Škola 

Návštěva knihovny 2.třídy Škola 

Projekt EDISON 2.stupeň Škola 

Dopravní soutěž 1.stupeň Vyučující 

1.stupně, ŠD 

Prevence rizikového chování - průběžně 1.stupeň Školní družina 

Dopravní výchova 1.stupeň Školní družina 

Záchranářský pes 1.stupeň Školní družina 

Návštěva veterinářky 1.stupeň Školní družina 

Doping ve sportu 2.stupeň Vyučující Tv 

Školní výlety, exkurze květen, červen třídní učitelé 

dané třídy 

 
 

13. Volnočasové aktivity při školách 
 

Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

počet oddělení 

počet 

zapojených 

dětí 

počet klubů 

počet 

zapojených 

dětí 

počet kroužků počet dětí
 *       

 

7 208 x x 4 62 
*
 počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 

 

Viz příloha Kroužky  
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14. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách 

Víkendové akce Prázdninové akce 

počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí 

Baltík – povltavské 

setkávání, celostátní 

kola 

12 x x 

Lyžařský kurz 45   

Zájezd do Londýna 45   

 

IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  
 

15. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním 

roce 
 

 
snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření  

ostatní 

drogy 

agresivní 

formy 

chování 

vč. šikany 

krádeže 

 

2 3 

h
o
d

in
 

žá
k

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

žá
k

ů
 

p
ří

p
a
d

ů
 

počet 9 3 164 6 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 

 

Uveďte výskyt jiných sociálně patologických jevů + počet žáků/případů: 

Záškoláctví – 1/1 

Nevhodné chování k vyučujícím – 1/1 

Šikana – 1/1 

Sebepoškozování 2/2 

Kyberšikana – 1/1 

 

16. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky 

 

jméno 

odborníka/zařízení  

typ SPJ věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se žáky 

PPP- Č. Budějovice 

Mgr. Vít Šmíd 

Jindřichův Hradec 

Problémové chování 

 

14 pohovory, IVýP, schůzky s žákem, 

opatrovníky 

vyšetření žáků 

OSPOD  

České Budějovice 

Záškoláctví, agrese 

 

7- 15 pohovory 

SVP  

České Budějovice 

Agrese, psychická 

šikana 

11-13 pohovory, práce se třídním 

kolektivem, IVýP 

Ing. Petr Šmíd 

Portus Prachatice 

Kyberšikana 12 konzultace, mediátor při jednání 

Policie Por. Bajcura Kyberšikana, trestní 

odpovědnost 

13 přednáška 

SPC Č. Budějovice Poruchy autistického 

spektra 

5-10 Pohovory, vyšetření, spolupráce při 

na tavení podpůrných opatření 
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V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum  Podpis ředitele/ředitelky 

školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou 

zprávou o plnění MPP  
22. 10. 2018 Mgr. Miroslav Kůs 

Seznámení pedagogického sboru školy se 

závěrečnou zprávou o plnění MPP 

Listopad 

2018 

Mgr. Miroslav Kůs 

 

 

 


