
Základní škola a Mateřská škola Roštín, 

příspěvková organizace 

Roštín 148, PSČ 768 03, tel. 573 368 075 

Minimální preventivní program na šk. rok 2022 - 2023 

Název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola 
Roštín, příspěvková organizace 

Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Jaroslava Plachá 

Telefon na ředitele: 573368075 
E-mail na ředitele: zsrostin@seznam.cz 
 

Jméno a příjmení školního 
metodika prevence 

Mgr. Zdenka Neradová 

Telefon 603758851 

E-mail neradovaskolni@seznam.cz 
 

 Počet tříd Počet žáků 

Neúplná ZŠ – I. 
stupeň 

2 21 

Obsah: 

1. Charakteristika školy 

2. Cíle MPP 

3. Předpoklady pro splnění Minimálního preventivního programu 

4. Preventivní strategie 

5. Hlavní aktivity 

6. Realizace prevence 

7. Rámcový časový harmonogram preventivních aktivit 

8. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů 

9. Hodnocení efektivity 

10. Přílohy 

 



1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základní škola se nachází v centru Roštína. Je malotřídní, s 1. – 5. postupným 

ročníkem. V budově školy se nacházejí 3 učebny, školní družina a malá 

tělocvična využívaná také jako společenská místnost. Dvě učebny jsou vybaveny 

interaktivní tabulí, moderním polohovacím nábytkem, ve třetí třídě je starší 

udržované vybavení. Žáci mohou využívat šest počítačů. Vyučování probíhá     

ve dvou kmenových třídách v 1. patře budovy. Ročníky jsou spojeny tak, aby 

v nich byl přibližně stejný počet žáků. V letošním školním roce výuka probíhá   

ve dvou třídách se spojenými ročníky / 1. + 3. ročník, 2 + 4. + 5. ročník /. 

Všichni žáci jsou místní, tráví spolu i volný čas odpoledne a o víkendu. Znají se 

mezi sebou, což považujeme za velkou výhodu. Daří se nám rychleji odhalit 

počínající výchovný problém a ihned ho řešit. Výhodu malé /“rodinné“/ školy si 

chceme udržet i do budoucna. Dále se budeme snažit o příjemné prostředí      

ve škole a o budování pozitivních vztahů uvnitř třídních kolektivů i mezi 

jednotlivými žáky. 

Naše škola připravila a snaží se realizovat komplexní, dlouhodobý program 

primární prevence sociálně-patologických jevů. Při jeho realizaci spolupracuje 

hlavně s rodiči. Pravidelně organizujeme neformální setkání rodičů, žáků            

a pedagogů při nejrůznějších příležitostech. Prevence probíhá ve vyučovacích 

předmětech, školní družině i v zájmových útvarech, které působí v naší škole. 

S žáky o problémech otevřeně mluvíme i neformálně.  

2. CÍLE MPP 

V letošním školním roce je naším cílem při prevenci sociálně – patologických 

jevů ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem 

na svůj věk a postižení schopná orientovat se v dané problematice, ptát se, 

dělat správná rozhodnutí a osvojit si základní kompetence v oblasti zdravého 

životního stylu, které vedou k formování správných postojů k sobě a k ostatním 

v kolektivu, k nápravě nevhodných postojů a návyků v rámci životního stylu. 

Důraz je dále kladen na kultivaci mezilidských vztahů, vzájemnou toleranci                 

a respektování názorů druhých, posilování sebeúcty, práce s emocemi, obrana 

proti manipulaci. Také povedeme žáky k smysluplnému využívání volného času. 

Spolupracujeme s rodiči, zřizovatelem, PPP, Policií ČR a ČČK. 



V letošním školním roce se zaměříme na: 

Výchovu ke zdravému životnímu stylu – mít vlastní, vnitřní potřebu zdravě se 

stravovat, denně se věnovat pohybu, vštípit dítěti přesvědčení, že zdraví je 

základní životní hodnotou 

Zvyšování sociální kompetence – být schopen empatie 

Posilování komunikačních dovedností – adekvátně reagovat na podněty či 

kritiku  

Odstraňování nedostatků v chování – ovládat své emoce, překonávání překážek 

Vytváření pozitivního sociálního klimatu – rozvíjet zdravé sebevědomí, 

sebeúctu 

Cíle protidrogového výchovně vzdělávacího působení 

- Výchova ke zdravému životnímu stylu 

- Zvyšování odolnosti dětí proti negativnímu působení nabídky drog 

Pro obě uvedené oblasti je důležité: 

- nepodceňovat význam základní informace o drogách a jejich účincích 

- poskytovat dětem informace, kde hledat pomoc při vzniku problémů 

spojených s užíváním drog 

- napomáhat dětem snižovat rizika spojená se zneužíváním drog v případě 

vzniku závislosti 

3. PŘEDPOKLADY PRO SPLNĚNÍ MPP 

1. Vzdělávání učitelů / umožnit účast na vzdělávacích akcích, zajišťovat 

dostatek literatury k samostudiu / 

2. Naplňování myšlenky ŠVP při vzdělávání žáků 

3. Osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, drogové problematiky, 

etiky právní výchovy 

4. Vytvoření důvěryhodné a dosažitelné poradenské služby pro žáky, učitele 

a rodiče 

5. Vytvoření dostatečné nabídky smysluplných volnočasových aktivit 

6. Uplatňování přiměřené represe 



4. PREVENTIVÍ STRATEGIE 

Existence efektivní koncepce, její záštita vedením školy a přijetí všemi 

zaměstnanci. Spolupráce a důslednost zaměstnanců školy při jejím 

naplňování . 

Personální zajištění prevence: 

Školní metodik prevence:  

- metodicky vede a koordinuje prevenci na škole, realizuje preventivní 

aktivity 

Ředitel školy:  

- vytváří materiální, personální, časové a další podmínky pro realizaci 

preventivních aktivit 

Učitelé:  

- spolupracují na realizaci preventivních aktivit 

Odborné instituce:  

- spolupracují na realizaci preventivních aktivit školy 

Volnočasové, sportovní a kulturní organizace:  

- spolupracují na volnočasových aktivitách  školy 

5. HLAVNÍ AKTIVITY 

- včasné odhalování specifických poruch učení 

- besedy s protidrogovou tématikou 

- metody aktivního sociálního učení 

- poradenská činnost a terapeutická intervence 

 

6. REALIZACE PREVENCE 

V době pravidelného vyučování: 

Témata prevence v 1., 2. a 3. ročníku a předpokládané výstupy: 



- lidé kolem nás – rodina, postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 

příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická 

a duševní, zaměstnání, soužití lidí, chování lidí – jejich vlastnosti, pravidla 

slušného chování 

- člověk a jeho zdraví - lidské tělo, životní potřeby a projevy, základní 

stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, péče o zdraví, 

zdravá výživa – denní režim, pitný a pohybový režim, zdravá strava, 

nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní 

hygiena, návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, osobní 

bezpečí – bezpečné chování v rizikových prostředích, bezpečné chování 

v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, situace hromadného ohrožení 

- snaží se o respektování spolužáků a dospělých 

- snaží se jíst zdravě a dodržovat pitný režim 

- umí se chovat u jídelního stolu 

- zvládá a uplatňuje základní návyky osobní hygieny 

- seznámí se se situacemi hromadného ohrožení 

- ošetří drobné poranění 

- chrání se před stykem s cizí krví 

- rozezná nebezpečná místa ve svém okolí 

- učí se odmítnout návrhy a lákání cizích osob 

- v případě potřeby uplatní právo odmítnout doteky, které ho uvádějí       

do rozpaků nebo obtěžují 

- rozpozná význam aktivního pohybu pro zdraví 

- chápe základní způsoby vyjadřování lásky v rodině, mezi kamarády 

Témata prevence ve vzdělávacím procesu ve 4., 5. ročníku a předpokládané 

výstupy: 

- člověk a jeho zdraví – lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní 

stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince, partnerství, rodičovství, základy sexuální 

výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, 

etická stránka sexuality, HIV/AIDS / cesty přenosu /, péče o zdraví, zdravá 

výživa – denní, pitný, pohybový režim, zdravá strava, nemoc, drobné 

úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní, intimní               

a duševní hygiena, stres a jeho rizika, reklamní vlivy 



- prevence zneužívání návykových látek – prevence pozitivních životních 

cílů, legální a nelegální návykové látky a rizika jejich zneužívání, ochrana 

dítěte před návykovými látkami, odmítání návykových látek, centra 

odborné pomoci 

- chápe odlišnosti lidského těla podle věku, pohlaví, rasy 

- zná základy první pomoci při krvácení 

- zná důležitost zdravé výživy, snaží se o správný pitný režim, je seznámen 

s riziky nevhodného hubnutí 

- ví, jak správně pečovat o chrup 

- ošetří drobná poranění  

- zná rizika nadměrného opalování 

- uvědomuje si změny probíhající v těle dívek a chlapců v období puberty   

a chápe změny v jejich chování 

- zná základní příčiny onemocnění AIDS – virus HIV a cesty přenosu 

- uvědomuje si, že jen někteří dospělí jsou oprávněni dotýkat se dítěte,    

že k pohlavnímu zneužívání dochází, jestliže starší nebo silnější osoba si 

prohlíží nebo se dotýká pohlavních orgánů dítěte, aniž by k tomu byla 

oprávněna, ví, že všechny pohlavní aktivity s dítětem, které nedovršilo 15 

let, jsou trestné 

- respektuje skutečnost, že léky proti bolestem, na spaní, na uklidnění        

a léky předepsané jiné osobě nesmí užívat bez doporučení lékaře              

a souhlasu rodičů 

- ví o škodlivých účincích legálních a nelegálních návykových látek             

na zdraví 

- dokáže čelit tlaku vrstevníků při nabízení návykových látek a ovládá 

některé způsoby jejich odmítání 

- vyhledává adresy a telefonní čísla odborných služeb 

- rozpozná možná nebezpečí ohrožující zdraví a ví, že dítě má právo na své 

bezpečí a nikdo mu nesmí ubližovat, ani ho týrat, předvede účelné 

chování v případě osobního ohrožení, tj. křičí, rychle odejde, uteče. 

- uvědomuje si, že někteří lidé využívají různé „triky“, aby přiměli 

k určitému chování 

- chápe, že setkání s lidmi agresivními, pod vlivem alkoholu a drog 

znamená pro děti možné nebezpečí 

 



V průběhu zájmové činnosti 

Angličtina 

Dopravně-zdravotní kroužek 

Sportovně-turistický kroužek 

Biblický kroužek 

 

Spoluprací 

S rodiči 

Problémy spojené s drogami a dalšími sociálně patologickými jevy je 

třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Pro zajištění efektivity programu je 

důležitá informovanost rodičů žáků. Ti jsou informováni o situaci ve škole 

i o možnostech případné pomoci průběžně na webových stránkách školy, 

třídních schůzkách a programu kabelové televize Roštín. 

Systém setkávání s rodiči: 

Pravidelné třídní schůzky po klasifikačních poradách 

Setkání s rodiči prvňáků u zápisu a na začátku školního roku 

Při pozvání do školy u žáků s výchovnými a kázeňskými problémy 

Systém otevřená škola – rodiče mohou kdykoliv / po domluvě – SMS, 

email…./ navštívit školu a řešit problémy individuálně 

 

Nadále budeme spolupracovat s institucemi, které se danou 

problematikou zabývají. 

Se zřizovatelem -  materiální zabezpečení, životní prostředí, organizování 

akcí 

S PPP - diagnostika, odborná pomoc, přednášky, besedy, preventivní 

programy 

S dětským lékařem - diagnostika, odborná pomoc 

S Policií ČR v Kroměříži - dopravní kurz, besedy, přednášky 

 

7. Rámcový časový harmonogram preventivních aktivit 

 

Školní akce budou upřesňovány v měsíčních plánech školy. Budou 

doplňovány o akce, které bývají nabízeny až v průběhu celého školního 

roku. 

 



         V letošním roce se zapojíme do těchto projektů: 

Recyklohraní 

Ovoce do škol, mléko do škol 

Sběr papíru 

Celé Česko čte dětem 

Pro žáky budou připraveny tyto projektové dny: 

Záložka do knihy spojuje školy 

Světový den zvířat 

Světový den lesů 

Den Země 

Den zdraví 

Srdce s láskou darované 

Další aktivity školy: 

Návštěva divadelních představení a výchovných koncertů  

Návštěva filmového představení v Kroměříži 

Návštěva výukových interaktivních programů Muzea Kroměřížska 

Návštěva knihovny v Roštíně 

Tematické exkurze a besedy /např. s Policií ČR, s ČČK/ 

Preventivní programy – spolupráce s PPP v Kroměříži 

Tvořivá komunitní setkání s rodiči 

Besedy v charitním domě v Cetechovicích 

Besídky pro žáky i rodiče 

Den otevřených dveří 

Společné akce s místními organizacemi /MS, SDH, TJ/ 

Sportovní, kulturní, výtvarné soutěže 

Školní výlet 

Společné akce s MŠ: Drakiáda 

                                     Návštěva předškoláků 

                                     Karneval 

                                     Projektové dny 

8. Uplatňování přiměřených represivních nástrojů 

           Důsledně kontrolovat: 

- zákaz požívání alkoholu 

- zákaz kouření  



- zákaz požívání návykových látek 

- zákaz jiné toxikomanie 

Spolupracovat 

- s lékařem 

- s rodiči a právními zástupci dětí 

- s oddělením sociální prevence 

- s obecním úřadem 

- s oddělením péče o dítě 

- s policií 

- se střediskem výchovné péče 

 

       V případě podezření, že žák požívá návykové látky, provede škola  /třídní   

       učitel, pověřený pracovník: 

- pohovor s dítětem a diskrétní šetření 

- při důvodném podezření kontaktuje škola rodiče nebo zákonné zástupce 

           a upozorní je na další postup školy v případě akutního ohrožení zdraví po  

           požití drog 

- v případě negativní reakce rodičů na sdělené skutečnosti a v případě, že  

           rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí sociální odbor 

- v akutním případě,  po průkazném zjištění, že žák požil návykovou látku 

       ve  škole, nebo v případě, že je žák prokazatelně ovlivněn drogou / i  

             alkoholem / v době vyučování, ředitel školy kontaktuje: 

✓ rodiče, zákonné zástupce a zdravotnické zařízení 

✓ uvědomí oddělení sociální péče 

✓ uvědomí policii 

✓ i v případě dealerství nebo podezření na ohrožování mravní 

výchovy dítěte nebo zanedbávání povinné péče 

✓ škola s tímto postupem seznámí všechny rodiče a zákonné 

zástupce 

 

9. Hodnocení efektivity 

 

Zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a prospěchu žáků 

Zhodnocení výskytu sociálně patologických jevů ve škole 



 

Vyhodnocení tohoto Minimálního preventivního programu bude 

provedeno na konci školního roku. 

 

Minimální preventivní program byl projednán a schválen dne 24.10.2022. 

V Roštíně, 21.10.2022 

Upravila: Mgr. Zdenka Neradová – školní metodik prevence 

            

         

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


