Návrh osnovy závěrečné zprávy o plnění MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO
PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí závěrečná zpráva
o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Základní škola a Mateřská škola L. Kuby,
L. Kuby 48
České Budějovice 370 07
Mgr. Romana Kábelová
386102350 mob. 603829213
reditelstvi@zsroznov.cz

Školní metodici prevence
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Sám
Vlastní
S výchovným poradcem
kabinet
S jinými pedagogy
Školní preventivní tým

počet
1
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní plán
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
RCH- rizikové chování

1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ
Škola žádala formou grantů,
víceúčelových dotací, atd. od:
x

Účel
x

1

Získaná celková
částka
x
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I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence rizikového chování, SPJ
Název a odborné zaměření vzdělávání

Počet
hodin

Realizátor –
organizace, odborník

Kybernetická bezpečnost
Třídním učitelem v postcovidové době
Setkání speciálních pedagogů
Setkání speciálních pedagogů a výchovných
poradců
Virtuální svět aneb bezpečnější internet

5
2
4
4
2

workoshop
20.10.2021 webinář
10.12.2021
7.10.2021České
Budějovice
Online webinář

Kompetence školy a možná spolupráce s
OSPOD
Proč učit dobře občanskou výchovu na ZŠ
Online konference využití dramatické výchovy v
třídním kolektivu
Studium výchovného poradce
Obtížná jednání s rodiči
Setkání SP ŠPP
Agresivní dítě a práce s ním

3

Online webinář

1

1
6

1
1

Setkání metodiků – program Dobronauti
Profilování a detekce extremistických postojů v
prostředí vzdělávacích zařízení
Úvod do motivačně intervenční práce s
dospívajícími

3

Online webinář
13.11.2021 Online
webinář
PF JU Č.Budějovice
16.11.2021 webinář
9.3.2022
22.3.2022 webinář
Martínek
Č.Budějovice30.3.2022
Č.Budějovice
21.4.2022
14.6.2022 webinář

2
2
3

Počet
školených
pedagogů
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1

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

Zhoršené vztahy, komunikace mezi žáky na 1.stupni po distanční výuce
netolismus
sebepoškozování
užívání nikotinových sáčků

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření vzdělávání

Počet Realizátor – organizace, odborník
hodin

Krajská konference primární prevence

10

14. – 15.10.2022
PPP České Budějovice

Pracovní setkání školních metodiků prevence
Děti a virtuální svět
Virtuální svět

3
2
3

24.11.2021 PPP České Budějovice
PORTUS Ing. Petr Šmíd
Online webinář – Šmíd, Ksandr
PORTUS Prachatice

Agresivní dítě a práce s ním

3

22.3.2022 webinář Martínek

2
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Návštěvy okresní metodičky

Bc.Pavla Nýdlová

Setkání metodiků – program Dobronauti

3

PPP Č.Budějovice 30.3.2022

4. Uveďte, jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu rizikového chování považujete za
nejpřínosnější v minulém školním roce
Název akce

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

Přednáška Aspekty
pornografie
případech prevence
závislostí na
internetu
Policie ČR- právní
výklad

Krajská konference
primární prevenceJihočeský kraj
Č.Budějovice

Mgr. Štefan
Schwarz

Zajímavé, přínosné

Por. Mgr. Doubek

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ
Název aktivity
Děti a virtuální svět
Virtuální svět

Datum konání
(měsíc)
7.10.2021
15.11.2021

Třídní schůzky – informace k užívání nikotinových sáčků

15.11.2021

Realizátor,
přednášející
Ing.Petr Šmíd
Webinář PORTUS
Prachatice
škola

8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity
kulturní akce školní družiny
konzultační hodiny poradenského pracoviště

Datum konání
(měsíc)
září - březen
celoročně

třídní schůzky, konzultační odpoledne
volba povolání
schůzky s rodiči, výchovné komise

4x ročně
celoročně
dle potřeby

pomoc při sportovních soutěžích, akcích školy

dle potřeby

3

Vedoucí programu
vychovatelky ŠD,
Jandová, Skolková
Kloudová
třídní učitelé
Mgr. Jandová
TU,ZŘ,ŘŠ,VP,
MPP, SP
třídní učitelé

1
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III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které nereagují na aktuální problémy, jsou součástí
strategie prevence nastavené školou, a jejichž realizace probíhá pro jednotlivé třídy zvlášť.
Název aktivity
Zdravá svačinka
Sportovní soutěže
v rámci ročníků
Dopravní výchova
Dopravní hřiště
Trestněprávní
odpovědnost mládeže
Poruchy příjmu
potravy
Finanční gramotnost
Bezpečně na internetu,
PC, a sociálních sítích
Zdraví, výživa
Návykové látky
Návykové látky
HIV beseda

Zaměření (např. prevence
drogových závislostí,
šikany…)
Zdravá strava
Zdravý životní styl,
fair play jednání
Rizikové chování v
dopravě
Rizika v dopravě
Prevence trestní činnosti

Třídy

Realizátor

1.třídy
1. a 2.stupeň

Třídní učitelé
učitelé Tv, třídní učitelé

1.stupeň

Třídní učitelky

4.třídy a 5.třídy
9.třídy

Zdravý životní styl

7.třídy

Třídní učitelky
Policie ČR
por. Bc.Bajcura
Vyučující Vkz

Chování na sociálních
sítích, nebezpečí internetu
Zdravý životní styl
Zdravý životní styl
Návykové látky
Bezpečné sexuální chování

Tvoje cesta načisto

Návykové látky, trestní
právo
Mise: Tajuplný ostrov Vztahy v kolektivu,
upevnění

8.třídy
1. a 2.stupeň
7.třídy Vkz
7.třídy Vkz
8.třídy Ov
8. a 9.třídy
8.třídy
5.a 6. třídy
7.B., 7.C, 4.C

Vyučující OV, PČ
Třídní učitelky,
vyučující IT
Kašparová
Kašparová
Vyučující Ov
Společnost AIDS- pomoc
Praha, lektor
Policie ČR
por. Bc.Bajcura
Etické dílny
Lektor Adéla Strojková

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

Realizátor

Mise: Tajuplný ostrov
Tvoje cesta načisto

Etické dílny Lektor Adéla Strojková
Policie ČR, por. Bc.Bajcura

HIV beseda

AIDS- pomoc společnost, Praha

11. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě
V letošním školním roce jsme se zaměřili na zlepšení vztahů a komunikace v kolektivech
pátých, šestých a sedmých tříd, kde byl patrný největší problém po distanční výuce.
Ve všech třídách pátých a šestých ročníků, 7.B., 7.C. a 4.C. proběhl program Mise: Tajemný ostrov.
Program probíhal pod vedením lektorky Ing. Adély Strojkové. Po programu následoval krátký
rozbor vztahů se třídní učitelkou, vše bylo shrnuto v závěrečné zprávě třídy. Děti i vyučující si
program chválili.
Byla zde také provedena dvakrát sociometrie pro porovnání vztahů před a po proběhlém programu a
práci třídních učitelů s kolektivem.
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Ve třídách 3.A., 5.C., 6.C., 7.C., kde se vyskytly problémové vztahy mezi žáky, probíhala
práce s třídním kolektivem pod vedením okresní metodičky Pavly Nýdlové z PPP České
Budějovice.
Některé plánované akce z důvodu stávajících epidemiologických podmínek nebyly možné
uskutečnit.
Dále:
SPJ který byl řešen: špatná komunikace se spolužáky, rodinné problémy, závěry z návštěv
psychologa
Jak byla situace zjištěna: dlouhodobější problém dívky, sebepoškozování
Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
Třídní Mgr. Kramar, Mgr. Skolková, Mgr. Jandová, rodiče
Kdy byla situace řešena: září 2021
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
rozhovor s dívkou, rodiči, návštěva psychologa
Způsob ověření efektivity intervence:
hospitalizace v Opařanech
SPJ který byl řešen: častá absence, neomluvené hodiny, podezření na záškoláctví
Jak byla situace zjištěna: stížnost vyučujících a třídní učitelky
Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
Třídní Mgr. Kramar, Mgr. Dostálová, Mgr. Kloudová, Mgr. Jandová, rodiče
Kdy byla situace řešena: leden 2021
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
rozhovor s dětmi, rodiči, vyučujícími
Způsob ověření efektivity intervence:
Snížení počtu omluvených hodin, omluvení absence lékařem

SPJ který byl řešen: nevhodné chování v hodinách, k vyučujícím, napadení, agrese
Jak byla situace zjištěna: stížnost vyučujících a asistenta pedagoga
Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
Třídní Mgr. Lintner, Mgr. Kloudová, Mgr. Jandová, zákonní zástupce
Kdy byla situace řešena: 1.pololetí
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
rozhovor s chlapcem, zákonnými zástupci, snížená známka z chování
Způsob ověření efektivity intervence:
umístění chlapce do DDÚ Homole, případová konference, soudní dohled
SPJ který byl řešen: natáčení spolužáků na mobilní telefon, umístění na soc. sítě
Jak byla situace zjištěna: spolužačky si stěžovaly
Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
MGr. Skolková, Mgr. Rosenfelderová, Mgr. Jandová
Kdy byla situace řešena: leden 2022
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
rozhovor s dívkou, rodiči
Způsob ověření efektivity intervence:
Důtka ředitele školy, problém se již neopakoval
5
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SPJ který byl řešen: 6.C. - problémové vztahy v kolektivu, vyčleňování žáka
Jak byla situace zjištěna: třídní učitel, vyučující, rodiče
Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
Mgr. Kopsová, Mgr. Skolková, Mgr. Jandová, PPP –Bc. P. Nýdlová
Kdy byla situace řešena: říjen 2021, březen – květen 2022
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
Stmelovací program, rozhovor s žáky, rodiči, PPP -sociometrie, práce se třídou
Způsob ověření efektivity intervence:
Zlepšení vztahů v kolektivu
SPJ který byl řešen: 7.C.- problémové vztahy v kolektivu, nevhodné chování při hodinách,
nerespektování vyučujících
Jak byla situace zjištěna:
Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
Mgr. Skolková, Mgr. Švehlová, PPP –Bc. P. Nýdlová
Kdy byla situace řešena: únor – květen 2022
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
Stmelovací program, rozhovor s žáky, rodiči, PPP -sociometrie, práce se třídou
Způsob ověření efektivity intervence:
Částečné zlepšení vztahů, lepší chování v hodinách
SPJ který byl řešen: nevhodné vulgární chování k vyučujícímu
Jak byla situace zjištěna: nahlášeno vyučujícím
Kdo situaci řešil - jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:
Mgr. Skolková, Mgr. Švecová, Mgr. KLoudová
Kdy byla situace řešena: červen 2022
S použitím jakých metod byla intervence vedena:
rozhovor s žákem, rodiči
Způsob ověření efektivity intervence:
Navržena snížená známka z chování
12. Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou)
Název aktivity, akce
Výtvarné dílny
Den Země, den stromů
Návštěvy dopravního hřiště
Setkání Baltíků
Návštěvy knihovny
Prevence rizikového chování – průběžně v rámci příležitostí a
možností
Dopravní výchova

Třídy
8.-9.třídy
1.stupeň
4. - 5. třídy
Výběr dětí
1.stupeň
1.stupeň

Doping ve sportu
Školní výlety, exkurze

2.stupeň
průběžně,
červen
9.třídy

Den otevřených dveří na SOŠ veterinární, mechanizační a
zahradnické
6

1.stupeň

Realizátor
Mgr. Zemková
vyučující
škola
Praha, Strakonice
Škola
Škola, školní
družina
Škola, školní
družina
vyučující Tv
třídní učitelé
dané třídy
Třídní učitelé
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13. Volnočasové aktivity při školách
Školní družina
počet
počet oddělení zapojených
dětí
7
220

Školní kroužky**
počet
počet klubů
zapojených
dětí

Školní kroužky družiny
počet kroužků

počet dětí *

6

104

počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku
** příloha č.2
*

Viz příloha č.1 akce družiny
14. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách
Z důvodu koronavirové situace akce nepořádány.
Víkendové akce
počet akcí
počet dětí
Setkání Baltíků
30
v Praze, Strakonicích

Prázdninové akce
počet akcí
počet dětí

IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
15. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním
roce

případů

krádeže

žáků

případů

žáků

agresivní
formy
chování
vč. šikany

případů

13

ostatní
drogy

žáků

61

případů

0

žáků

2

případů

3

kouření

alkohol

žáků

2

žáků

počet

neomluvené
hodiny

hodin

snížená
známka
z chování

2

2

Uveďte výskyt jiných sociálně patologických jevů + počet žáků/případů:
Záškoláctví – 4
Šikana – 1+ kolektivy 1.stupně
Sebepoškozování -1
Kyberšikana – 2
Užívání nikotinových sáčků
16. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky
jméno
odborníka/zařízení
PPP- Č. Budějovice

typ SPJ

Problémové chování,
poruchy učení
Vztahy v kolektivu
OSPOD
Záškoláctví, rodinné
České Budějovice
vztahy
Případová konference agrese
OSPOD

věková
skupina
6-14

9- 15
25.1.20022
7

jakou formou se pracovalo se žáky
pohovory, schůzky s žákem, rodiči,
vyšetření poruch učení
práce s třídními kolektivy
Pohovory, konzultace

Návrh osnovy závěrečné zprávy o plnění MPP

Dětský diagnostický
ústav Homole
SVP
České Budějovice
SCP
České Budějovice
Policie ČR

Agrese, nevhodné
chování
Nevhodné chování

Poruchy autistického
8-14
spektra
Návykové látky, právo 13-15

konzultace

Policie ČR

krádež

Vyšetřování krádeže

Městská policie
Štýfal, Školková
Opařany

Dopravní výchova

3-6

Přednášky školka

sebepoškozování

13

Umístění žákyně - pobyt

12

pobyt

11-13

pohovory

přednáška

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitelky školy se závěrečnou zprávou o
plnění MPP
Seznámení pedagogického sboru školy se
závěrečnou zprávou o plnění MPP
Vypracoval školní metodik prevence
29.6.2022

8

Podpis ředitele/ředitelky
školy
Mgr. Kábelová Romana

Mgr. Hana Skolková
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Příloha č.1:
Aktivity školní družiny ve školním roce 2021/2022
Preventivní aktivity:
- poučení o bezpečnosti při všech činnostech v ŠD, prevence rizikového chování v rámci
výchovných činností, dodržování opatření a zásad Covid 19, BESIP.
Akce školní družiny:
Výstava Plody podzimu, podzimní výstava SOSVAZ, Podzimní vycházka, Podzimní tvoření, Drakiáda,
Svatomartinské tvoření, exkurze do katedrály sv. Mikuláše, Jihočeského muzea a Magistrátu
města, Filmové odpoledne, Puzzliáda, Vánoční ozdoba, Mikuláš v ŠD, Vánoční koncert, Vánoční
besídka, Novoroční vycházka, Sněhulákiáda, Vlaštovkovaná, Legoliáda, Vv soutěž zima,
Valentýnské tvoření, Sportovní odpoledne, Maškarní rej, JVK, Vítání jara, Hledej poklad, Vítání
prvňáčků, Velikonoce v ŠD, Divadlo v ŠD, Den Země, Dopravní soutěž, Den matek, Družinový
pětiboj, Dětský den, Maluju-maluješ-malujeme, Odpoledne s písničkou, Indiánská show, Letní
vycházka.
Počet zapojených dětí: 5213
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Příloha č.2:
Volnočasové aktivity - kroužky
Keramika 1. – 4.třídy
Baltík a robotika 1. – 2.třídy
Baltík pokročilí 2.stupeň
Baltík 3.- .třídy
Cambridge YLE Starters 4.třídy
Cambridge YLE – Movers 5.třídy
Cambridge YLE – Flyers 6.třídy
Cambridge KET 7.třídy
Cambridge PET 8.-9.třídy
Rybářský (začátečníci, mírně pokročilí, do 15 dětí)
Základy robotiky (do 12) (Robotika pomocí Lego WeDo, programování ve Scratchi, 3D
modelování v Tinkercad)
Volejbal 4. – 5.třídy
„Věda nás baví“
Škola MG a sportu
Wattsenglish, Shirokan – Dojo- oddíl karate
sebeobrana Krav – Maga
šachová univerzita QCC České Budějovice
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