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1. Charakteristika školy 

 

Naše zařízení zahrnuje MŠ, ZŠ zřízenou podle §16 odst. 9 školského zákona, 

 ZŠ speciální, praktickou školu dvouletou, praktickou školu jednoletou, odborné 

učiliště, internát a školní družinu. 

Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Při škole pracuje 

školská rada, která je složena z rodičů, pedagogů a veřejnosti. 

MPP obsahuje základní strategii a zásady, kterými se řídíme při výchově  

a vzdělávání žáků. V průběhu celého školního roku monitorujeme situace ve škole, 

všímáme si aktuálních problémů a následně je řešíme. Snažíme se o vytváření 

podmínek pro smysluplné využití volného času dětí. 

Naše škola připravila a realizuje komplexní, dlouhodobý program prevence 

rizikového chování. Program je zaměřený na všechny věkové kategorie žáků, zvláště 

na žáky ve věku 13 – 18 let, tedy na nejohroženější skupinu. V průběhu celého 

školního roku bude probíhat dlouhodobá prevence zaměřená hlavně na problematiku 

kyberšikany.  

Škola tento program vytváří jako základní nástroj prevence. 
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2. Analýza současného stavu. Cíle MPP 
 

Prozatím drogy ani alkohol nejsou hlavním problémem, který by příliš trápil naší 

školu, ale není možné skládat ruce do klína a tiše doufat, že se nás tato problematika 

nikdy nedotkne. Mezi problémy v oblasti sociálně patologických jevů na naší škole 

patří: 

- narůstající agresivita žáků 

- projevy šikany u žáků s přetrvávajícími výchovnými problémy 

- ojediněle se objevující kyberšikana 

- kouření 

- vulgární vyjadřování a slovní agresivita 

- vandalismus 

Cíle programu 

Dlouhodobé: 

- snižování absence žáků 

- předcházet rizikovému chování žáků 

- vést žáky k dodržování stanovených pravidel 

- vést žáky k smysluplnému trávení volného času 

- vést žáky k vzájemné komunikaci k vzájemné pomoci 

- vytvářet pozitivní vztahy mezi žáky a pedagogy, mezi žáky navzájem 

- posilovat zodpovědnost za vlastní činy  

- vést žáky k ochraně svého i cizího majetku 

Střednědobé: 

- učit žáka rozpoznat formy rizikového chování a umět vhodně reagovat 

- zkvalitňovat vztahy v kolektivu 

- prevence šikany a kyberšikany 

- sexuální rizikové chování 

Krátkodobé: 

- okamžitě, pružně a účinně řešit naléhavé problémy, které se objeví 

- nabídnout dostatečné množství zájmových aktivit (zájmových kroužků) 

- zajistit preventivní programy pro školy, besedy  
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3. Využití programu v jednotlivých zařízeních a ročnících 

 

3.1 Mateřská škola 

 

Vycházíme ze zkušeností dětí. Základy péče o zdraví, nebezpečí neznámých látek – 

co nám pomáhá, co škodí, zdravá výživa, škodlivost kouření, alkoholu, pozor na 

neznámé lidi. Co můžeme udělat, když nás něco trápí, jak se zachováme,  

když nám někdo ubližuje (cizí, ale i blízká osoba), komu se můžeme svěřit, jaké 

následky zanechávají drogy. Vše provádíme formou rozhovoru, scének. Vycházíme 

z prožitků dětí. Velký důraz je kladen na spolupráci školy s rodiči. Během roku  

se rodiče zapojí do několika akcí pořádaných školou. Spolupráce s rodiči se týká 

hlavně zájmu o dítě, kontaktu s učitelkou a vzájemné pomoci při výchově.  

 

Péče o zdraví: 

Hippoterapie, jízda se speciálním sedlem (zajistí p. uč. Klíčová) 

Předplavecký výcvik (zajistí p. uč. Krejsová) 

Canisterapie (zajistí p. uč. Fišerová) 

 

Kulturní a společenské akce: 

Pravidelné divadelní předplatné DUHA (zajistí p. uč. Janečková) 

Drakiáda (zajistí p. uč. Žárská) 

Uspávání broučků spojené s lampionovým průvodem (zajistí p. uč. Krejsová) 

Mikulášská nadílka (zajistí p. uč. Zatloukalová) 

Vánoční besídka a vánoční tvoření rodičů s dětmi (zajistí tř. učitelky) 

Den čarodějnic (zajistí  p. uč. Žárská) 

Jarníček – vítání jara (zajistí p. uč. Julínková) 

Festival mateřských škol (zajistí p. uč. Janečková) 

Duografo – ve spolupráci s rodiči pod vedením vyškolené učitelky (zajistí p. uč. 

Vaňková a Krejsová) 

Sportovní dopoledne (zajistí p. uč. Kantorová) 

Indiánská noc (zajistí p. uč. Krejsová) 

Karneval ke dni dětí (zajistí p. uč. Langerová) 

Škola v přírodě společně se ZŠ 
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3.2 První stupeň ZŠ  

 

Školní činnosti 

Primární prevenci na 1. stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými 

tématy se žáci seznamují hlavně v předmětu člověk a jeho svět. Děti podpoří 

sdružení Mourek, zapojí se svými výrobky do prodejní výstavy na podporu kočiček. 

Budou uskutečněny dva celodenní poznávací výlety:  

1. Modrá u Velehradu (zajistí p. uč. Vysloužilová) 

2. Olomouc – Pevnost poznání (zajistí p. uč. Vysloužilová) 

HV a VV: rozvíjet hudební a výtvarné nadání dětí, účastnit se různých tematických 

hudebních a výtvarných soutěží (p. uč. Svobodová a Havlíčková). 

TV: utužovat tělesnou zdatnost, rozvíjet přirozené pohybové schopnosti, naučit 

spolupracovat a naučit prohrávat (uč. TV). 

TV akce: školní kolo SHM 

              okresní kolo SHM     

Návštěva dopravního hřiště (zajistí p. uč. Svobodová a Přikrylová) 

Vánoční dílny – prosinec (zajistí p. uč. Šmudlová ) 

Plavecký výcvik (zajistí p. uč. Přikrylová) 

Muzikoterapie (zajistí p. uč. Havlíčková) 

Velikonoční dílny – duben (zajistí p. uč. Šmudlová ) 

Zdobení vánočního a velikonočního stromu (zajistí p. uč.  Svobodová) 

Návštěva Duhové kuličky a Duhových dívánků (zajistí p. uč. Přikrylová) 

Drakiáda (zajistí p. uč. Růžičková) 

Malování na chodníku (zajistí p. uč. Havlíčková) 

Škola v přírodě (zajistí p. uč. Vysloužilová) 

 

Mimoškolní činnosti 

Kroužky: keramický, výtvarný, hudební a vaření 
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3.3 Druhý stupeň ZŠ praktické 

 

Školní činnosti 

Na 2. stupni se žáci s jednotlivými tématy seznamují hlavně v OV, přírodopisu, 

výchově ke zdraví a zeměpisu. 

Včasná diagnostika a spolupráce s odborníky je důležitá. Je nutné se více věnovat 

problematickým jednotlivcům. Důraz je třeba klást na prevenci šikany a kyberšikany. 

Žáci jsou také vedeni k ekologicky uvědomělému smýšlení, v letošním školním roce 

žáci třídí odpad. Společně s 1. stupněm podpoří sdružení Mourek.  Dozví se také  

o možnostech pomoci – kam se obrátit a jak postupovat v případě, že se závislost  

na návykových látkách stala součástí jejich života, jak se bránit různým formám 

násilí. 

Žáci 8. a 9. tříd získávají základní vědomosti o významu sexuálního života  

a možných rizicích. 

TV akce: školní kolo SHM 

               Okresní kolo SHM 

               Turnaj ve florbalu 

Vánoční dílny (zajistí p. uč. Šmudlová ) 

Lyžařský výcvikový kurz (zajistí p. uč. Vymazal a Koupil) 

Velikonoční dílny (zajistí p. uč. Šmudlová ) 

Škola v přírodě (zajistí p. uč. Vysloužilová) 

Vaření v přírodě (zajistí p. uč. V. Vymazal) 

Muzikoterapie (zajistí p. uč. Havlíčková) 

Zdobení vánočního a velikonočního stromku (zajistí p. uč. Svobodová) 

        

 

Mimoškolní činnosti 

Běh litovelským Pomoravím 

Přátelské zápasy s ostatními školami (zajistí p. uč. Dömisch) 

Kroužky: keramický, výtvarný, hudební a vaření 
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3.4 ZŠ speciální 

 

Vzhledem k tomu, že v ZŠ speciální jsou hlavně žáci s těžkým a hlubokým 

mentálním postižením, žáci s více vadami a s poruchou autistického spektra je třeba  

i primární prevenci přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. Po celý školní  

rok se zaměříme hlavně na:  

- vytváření základních hygienických návyků 

- co je zdraví a co nemoc 

- co škodí lidskému organizmu 

- jak se chovat jestliže nám někdo ubližuje - cizí osoba, ale i osoba blízká 

- rozvíjení hudebních a výtvarných schopností. 

 

Školní činnosti 

Vánoční dílničky (zajistí třídní učitelé) 

Vánoční vystoupení žáků a učitelů (zajistí třídní učitelé) 

Koncert pěveckého sboru CJWPV prosinec (zajistí p. uč. Korsová, Frýbortová) 

Vánoční vystoupení ZUŠ PV prosinec (zajistí p. uč. Korsová, Frýbortová) 

Mikulášské nadílení (zajistí p. uč. Houbová, Křupková)) 

Divadlo Plyšový medvídek (zajistí p. uč. Cetkovská) 

Barevný týden (zajistí p. uč. Hudcová, Soušková) 

Plavání v Centru léčebné rehabilitace (zajistí p. uč. Švécarová) 

 

Mimoškolní akce 

Škola v přírodě (zajistí p. uč. Vysloužilová) 
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3.5 Praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá 

 

Vytváření základních hygienických návyků, seznámení s poruchami příjmu potravy 

Základy životosprávy, poučení o tom co škodí lidskému organizmu. 

Co je zdraví, co je nemoc. 

Jak se zachovat jestliže nám někdo ubližuje – cizí osoba, ale i osoba blízká. 

Potlačování agresivity, vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. 

Rozvíjení hudebních a výtvarných schopností. 

Žáci získají základní vědomosti o významu sex. života a o jeho rizicích (bezpečný 

sex, plánované rodičovství, antikoncepční přípravky, pohlavní choroby a jak se proti 

nim bránit). 

Škola v přírodě (zajistí p. uč. Vysloužilová) 

Lyžařský výcvikový kurz (zajistí p. uč. Vymazal a Koupil) 

Muzikoterapie (zajistí p. uč. Havlíčková) 

Canisterapie  (zajistí p. uč. Trnečková) 

Barevný týden (zajistí p. uč. Hudcová, Soušková) 

Soutěž ve vaření (zajistí p. uč. Trnečková) 
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3.6 Odborné učiliště 

 

Školní činnosti 

OV: Vztahy mezi vrstevníky, vztahy v rodině 

       Problematika plánovaného rodičovství, ochrana před nechtěným těhotenstvím 

       Správná životospráva, poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) 

       Druhy drog a jejich vliv na lidský organizmus 

       Sex, ochrana před pohlavními nemocemi 

       Rasismus, xenofobie 

       Šikana – co je šikana, jak se proti ní bránit 

       Kyberšikana a jak se proti ní bránit 

 

TV: rozvoj a vývoj tělesných schopností, správná životospráva, škodlivé vlivy na 

rozvoj tělesné zdatnosti, vliv drog na sportovní schopnosti, doping (zajistí uč. TV) 

Sportovně turistický kurz (zajistí p. uč. Karafiátová) 

Salima Olomouc (zajistí p. uč. Zrnečková) 

Celodenní výlet Pustevny (zajistí p. uč. Vysloužilová) 

Lyžařský výcvikový kurz (zajistí p. uč. Vymazal a Koupil) 

Vánoční dílny – prosinec (zajistí p. uč. Šmudlová ) 

Malá soutěž ve vaření (zajistí p. uč. Trnečková) 

Velikonoční dílny – duben (zajistí p. uč. Šmudlová ) 

Veterán aréna Olomouc (zajistí p. uč. Gerlich) 

 

Mimoškolní činnosti 

Účast na soutěžích ve vaření pořádaných ostatními školami 

Pořádání soutěže ve vaření, soutěž v pečov. činnostech (zajistí učitelé OU) 
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3.7 Školní družina 

 

Vycházky do lesoparku Hloučela (zajistí p. uč. Monhart) 

Strašidla a duchové (zajistí p. uč. Židková) 

Tvořivé dílničky (zajistí p. uč. Švécarová, Janková) 

Sportovní odpoledne (zajistí p. uč. Monhart) 

Zdobení vánočního a velikonočního stromku (zajistí p. uč. Hudcová, Janková) 

Pohádkové odpoledne (zajistí p. uč. Říhová a Plačková) 

Dětský karneval (zajistí p. uč. Hudcová, Židková) 

Práce s keramickou hlínou – společné tvoření s rodiči (zajistí p. uč. Soušková a 

Zatloukalová) 

Rej čarodějnic (zajistí p. uč. Židková) 

Den Země – zábavné odpoledne (zajistí p. uč. Mon 

Netradiční olympiáda (zajistí p. uč. Říhová a Plačková)  

Kuličkiáda (zajistí p. uč. Monhart, Švécarová) 

 

3.8 Celoškolní projekty v roce 2019/2020 

 

Environmentální dopoledne s CHABI 3. 9. 2020 (zajistí p. uč. Cetkovská) 

Malování na chodníku (zajistí p. uč. Havlíčková) 

Den stromů 22. 10. 2020 (zajistí p. uč. Nováková, Janečková) 

Světový den Downova syndromu 21. 3. 2021 (zajistí p. uč. Nováková, Janečková) 

Mezinárodní den ptactva 1. 4. 2021 (zajistí p. uč. Nováková, Janečková) 

Světový den autismu 2.4 2021. (zajistí p. uč. Nováková, Janečková) 
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4. Materiální a technické zabezpečení 
 

Materiální a technické zabezpečení programu garantuje ředitelství školy (provoz 

keramické dílny, školní kuchyňky, tělocvičny, drobné odměny při školních  

i mimoškolních soutěžích, financování rehabilitačního plavání, hippoterapie). 

 

5. Spolupráce s ostatními institucemi 
 

Ke spolupráci budeme využívat služeb PPP. Při řešení problémů budeme 

spolupracovat s pracovníky PPP a SPC. Dále budeme rozvíjet spolupráci s Městskou 

policií v Prostějově, se střediskem prevence kriminality. Dle potřeby budeme 

spolupracovat s okresním protidrogovým koordinátorem. Rozvíjet budeme  

i spolupráci se Společností podané ruce, kterou jsme navázali v minulém školním 

roce (kyberšikana). Dále budeme pokračovat v navázané spolupráci s celní zprávou 

v Olomouci (p. Navrátilová). Jejich přednášky a názorné ukázky měly u žáků  

i pedagogů velký úspěch. Budeme také rozvíjet spolupráci s ekocentrem IRIS 

v Prostějově, kterou jsme úspěšně navázali v minulém školním roce a jejichž 

praktické a názorné semináře byly pro naše žáky velmi zajímavé, poučné a zábavné. 

 

6. Propagace 
 

Třídní učitelé jsou průběžně informováni o všech akcích, které na škole probíhají a informují 

žáky ve svých třídách.  

Zároveň vedoucí jednotlivých kroužků a vedoucí jednotlivých akcí oslovují žáky a informují  

je o právě probíhající akci. Všechny pravidelné akce jsou uvedeny v plánu školy. 

V letošním školním roce bude opět vycházet školní časopis. Žáci, ale i rodiče tak mají 

možnost dozvědět se nejen o tom, co se ve škole právě děje, ale i tom, co se chystá. 
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7. Personální zajištění prevence 
 

Na realizaci preventivního programu se podílejí všichni zaměstnanci školy. 

Ředitel školy: Mgr. Pavlína Jedličková 

- zodpovídá za realizaci preventivního programu 

- je součástí prevent. týmu 

- jedná s rodiči a institucemi 

 

Školní metodik prevence: Mgr. H. Přikrylová: 

- sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole 

- spolupracuje s vedením školy, vých. poradcem, tř. učiteli, ostatními pracovníky školy, 

okresním školním metodikem, dalšími institucemi, organizacemi a odborníky 

- mapuje výskyt soc. pat. jevů ve škole 

- řeší a eviduje soc. pat. jevy ve škole 

- zajišťuje preventivní aktivity a programy ve škole 

- poskytuje materiály a informace všem učitelům k dané problematice 

 

Výchovná poradkyně: Mgr. V. Vysloužilová: 

- spolupracuje s KPPP 

- spolupracuje s odborem péče o děti 

 

Třídní učitelé: 

- mapují vztahy žáků v třídním kolektivu 

- jsou manažerem třídního dění a preventivních aktivit. 
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Přílohy 

 
Metodický pokyn 
 

Konzumace tabákových výrobků ve škole 

1. Tabákový výrobek odebrat a zajistit, aby žák nemohl v konzumaci pokračovat. 

2. Sepsat stručný záznam s vyrozuměním žáka (odkud a od koho tabákový 

výrobek má), záznam založí metodik prevence. 

3. Informovat zákonného zástupce. 

4. V závažných případech (hlavně s ohledem na věk) a při opakování porušení 

zákazu vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany. 

5. Vyvodit sankce. 

 

 Konzumace alkoholu ve škole 

1. Je-li žák přistižen při konzumaci je nutné mu v další konzumaci zabránit.  

2. Alkohol odebrat a zajistit. 

3. Nutno posoudit, zda žákovi nehrozí nějaké nebezpečí. 

4. Je-li žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví nebo životě 

je nutné přivolat lékařskou pomoc. 

5. Nehrozí-li akutní nebezpečí sepíše se stručný zápis s vyjádřením žáka. 

Záznam založí školní metodik prevence. 

6. Vyrozumí se vedení školy. 

7. Není-li žák schopný pokračovat ve vyučování, ihned se vyrozumí zákonný 

zástupce žáka, aby si žáka odvedl. 

8. Není-li zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán soc. právní ochrany 

dítěte. 

9. Zákonný zástupce se vyrozumí, i když je žák schopný pokračovat ve 

vyučování. 

10. Vyučování. 

11. V případě podezření na intoxikaci žáka orientační test na přítomnost alkoholu, 

ale pouze na základě předem získaného souhlasu zák. zástupce. 
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 Nález alkoholu ve škole 

1. Tekutinu nepodrobujeme žádnému testu, zajistíme ji. 

2. Informujeme vedení školy. 

3. Zpracujeme stručný záznam. 

 

 Konzumace omamných a psychotropních látek (OPL) 

1. V případě ohrožení zdraví nebo života zavoláme rychlou lékařskou pomoc. 

2. Drogu neochutnáváme, zajistíme ji v trezoru. 

3. Vypracujeme stručný záznam (popis drogy, místo nálezu, u koho se droga 

našla). 

4. Informujeme vedení školy. 

5. Vyrozumíme zákonného zástupce žáka, není-li dostupný, vyrozumí škola 

orgán soc. právní ochrany a vyčká jeho pokynů. 

6. Vyvodí se sankce. Je třeba ovšem rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel 

je nebezpečný pouze sám sobě, distributor všem. 

7. V případě podezření na intoxikaci žáka může ped. pracovník provést 

orientační test, ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákon. 

zástupce. 

 

Nález OPL ve škole 

1. Látku nepodrobovat žádnému testu. 

2. O nálezu informovat vedení školy. 

3. Za přítomnosti svědků vložit do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. 

Obálku přelepit, opatřit razítkem školy a svým podpisem, uschovat do trezoru. 
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Zhodnocení MPP za školní rok 2019/2020 

 

V minulém školním roce, stejně jako v roce předcházejícím, jsme se opět zaměřili  

na vhodné využívání volného času našich žáků. Na škole pracovalo celkem  

9 zájmových kroužků. 

Během celého školního roku se všechny děti pravidelně zúčastňovaly muzikoterapie, 

canisterapie, hippoterapie a předplaveckého výcviku. Pro děti MŠ a prvního stupně 

ZŠ jsme zajistili výuku na dopravním hřišti, kde se hravou formou seznamovaly 

s dopravními předpisy a prakticky si vyzkoušely jízdu v simulovaném dopravním 

provozu. 

Během školního roku byly vyhlášeny dvě celoškolní soutěže, kterých se zúčastnili 

žáci všech tříd, od MŠ až po OU. Všechny práce dětí byly vystaveny ve vestibulu 

školy, na nástěnkách a chodbách. Všichni, kdo se těchto akcí zúčastnili, byli 

odměněni. 

Na podzim se nově uskutečnila drakiáda v Kolárových sadech. Za podpory 

Olomouckého kraje se uskutečnily výlety pro žáky naší školy (Krokodýlek Olomouc, 

Praděd…).  

V prvním pololetí školního roku jsme využili nabídky ekocentra IRIS. Dopoledne 

strávená v ekocentru se dětem moc líbí a nenásilnou a hravou formou získávají 

cenné vědomosti a dovednosti. 

Několikrát jsme také navštívili hvězdárnu (děti MŠ i ZŠ). I zde se děti hravou formou 

seznamují s vesmírem a odnáší si důležité informace. 

Začátkem prosince se uskutečnila Mikulášská besídka pro rodiče, kde děti předvedly 

vše, co se naučily. Žáci OU pro rodiče připravili malé občerstvení. V prosinci tradičně 

probíhaly vánoční dílničky, do kterých se zapojila celá škola. Opět se uskutečnil 

koncert popové školy z Olomouce, který sklidil obrovský úspěch. Účinkující  

si společně s našimi žáky zazpívali známé melodie z muzikálů a vánoční koledy.  

Pro velký úspěch se podobný koncert měl uskutečnit i na jaře na školním dvoře,  

ale musel být odvolán z důvodu pandemie Covid-19. S popovou školou budeme  

i nadále spolupracovat. 
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Z důvodu uzavření škol v březnu 2020 se neuskutečnily akce plánované od března 

do června 2020 (barevný týden, kurz zdravovědy se zdravotnickou soutěží,  

den otevřených dveří, tradiční celoškolní soutěž ve vaření…). 

Během celého školního roku se naši pedagogové snaží do aktivity školy zapojit 

rodiče. Nejvíce se jim to daří v MŠ, ŠD a ZŠ speciální. Probíhala zde tematická 

dopoledne, ale hlavně odpoledne, věnovaná společnému tvoření rodičů a dětí. 

V minulém školním roce pracovala výchovná komise, která se sešla několikrát 

během roku a řešila společně s rodiči závažné přestupky našich žáků. Na některé 

jednání byly pozvány i sociální pracovnice. 

 


