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ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  OO  

PPLLNNĚĚNNÍÍ  MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍHHOO  

PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍHHOO  

PPRROOGGRRAAMMUU  
 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí závěrečná zpráva 

o plnění MPP 

Základní škola Kaplice 

Omlenická 436 

382 41 Kaplice 

Jméno a příjmení ředitele Mgr.et Bc. Libuše Pařízková 

Telefon na ředitele 380 313 336 

E-mail na ředitele info@zsomlenicka.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 
 

 

1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ 
 

 Škola žádala formou grantů, 

víceúčelových dotací, atd. od: 
Účel  Získaná celková částka 

- - - 
 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 
 

2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ  
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – 

organizace, 

odborník 

Počet 

školených 

pedagogů 

Metodické sdružení – 

prevence rizikového chování 

(metodická doporučení) 

5 5.11.2018 

3.12.2018 

11.2.2019 

23.4.2019 

20.6.2019 

ŠMP 6 
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Uveďte o která témata v oblasti SPJ je mezi pedagogy největší zájem: 

 záškoláctví 

 agresivní chování 
 

3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ  

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, 

odborník 

Pracovní schůzky komise pro 

soc.-právní ochranu dětí 
  OSPOD Kaplice, Bc. Jiří Kolín 

Pracovní schůzky a semináře 

s okr. metodikem  prevence 

  PPP Český Krumlov, Mgr. Jakub 

Průcha 
 

4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější 

v minulém školním roce 

 

Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 

Protidrogový vlak Nadační fond Nové 

Česko 

 Interaktivní program - skutečný 

příběh, výborné zpracování 

IZS OSPOD Kaplice 

Policie ČR, OO 

Kaplice 

Policie ČR, OO 

Český Krumlov 

MP Kaplice, 

HZS Kaplice, 

Záchranná služba 

 Komplexní program  pro žáky  

  

6. Spolupráce s ostatními pedagogy 

 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 

(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) 

 

Název aktivity Datum 

konání 

Realizátor, 

přednášející 

Možnost individuálního setkání s ŠMP každé úterý ŠMP 

 

Počty pedagogických 

pracovníků 

Celkem: Podílející se aktivně na 

prevenci v minulém 

školním roce  

Nepodílející se 

aktivně na prevenci 

v minulém školním 

roce 

Vedení školy 1 1 0 

Učitelé 5 5 0 

Asistenti pedagoga 1 1 0 
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8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 

 

Název aktivity Datum 

konání 

Vedoucí 

programu 

Vánoční setkání a jarmark 17.12.2018 - 

19.12.2018 

Mgr. M. 

Halabrínová, 

všichni učitelé 

Velikonoční jarmark 15.-17.4.2019 Mgr. M. 

Halabrínová, 

všichni učitelé 

Možnost účasti na všech akcích školy   

 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 

9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov 

(aktivity, které nereagují na aktuální problémy) 

 

Název aktivity Zaměření (např. 

prevence drogových 

závislostí, šikany…) 

Datum 

konání 

Věková 

skupina 

/počet žáků 

Realizátor 

Zdravá výživa Zdravý životní styl V průběhu 

šk. roku 

6-16/36 Učitelé I.stupně, 

ZŠS, PŘ, TV, 

VkZ 

Pravidla slušného 

chování 

Prevence agresivního 

chování 

Součást 

výuky 

6-16/36 ŠMP, všichni 

učitelé 

SPJ Prevence SPJ Součást 

výuky 

6-16/36 ŠMP, učitelé 

I.stupně, ZŠS, 

OV, PŘ, VkZ 

Poučení o bezpečném 

chování ve škole i 

mimo školu 

Prevence nebezpečného 

chování 

04.09.2018 6-16/36 třídní učitelé 

Slušné chování, 

vztahy mezi lidmi  

Prevence agresivního 

chování 

12.09.2018 6-16/36 ŠMP 

Protidrogový vlak Prevence drogových 

závislostí 

10.10.2018 12/16/25 ŠMP, Nadační 

fond Nové Česko 

Bezpečný internet, 

kyberšikana, domácí 

násilí, týrání  

Prevence kyberšikany a 

SPJ 

13.11.2018 12-16/25 ŠMP, MP Kaplice 

Umíš svědčit? Prevence kriminality 27.11.2018 12-16/25 ŠMP, MP Kaplice 

Vztahy Sexuální výchova 03.12.2018 12-16/25 DEPO Kaplice 

Bezpečnost ve škole, 

školní řád, chování ve 

škole 

Prevence poškozování 

majetku. Prevence 

nebezpečného chování 

07.03.2019 6-16/36 ŠMP, třídní 

učitelé 

Pravda o drogách Prevence drogových 

závislostí 

14.03.2019 12-16/36 ŠMP 
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Drogy berou duši Prevence drogových 

závislostí 

21.03.2019 12-16/25 ŠMP 

Řekni drogám ne, 

řekni ano životu 

Prevence drogových 

závislostí 

28.03.2019 12-16/25 ŠMP 

Trestní odpovědnost 

dětí a mládeže 

Prevence kriminality 05.04.2019 12-16/25 ŠMP, Policie ČR, 

OO Kaplice, MP 

Kaplice 

Etiketa Prevence agresivity a 

násilí 

09.04.2019 12-16/25 DEPO Kaplice 

Integrovaný 

záchranný systém 

Prevence SPJ 23.05.2019 6-16/36 Policie ČR, OO 

Kaplice, Policie 

ČR, OO Český 

Krumlov, MP 

Kaplice, HZS 

Kaplice, 

Záchranná služba, 

OSPOD Kaplice 

Dopravní policie 

České Budějovice 

Prevence nebezpečného 

chování 

22.05.2019 6-16/36 I.Šišková 

Návykové látky Prevence drogových 

závislostí 

24.05.2019 12-16/25 ŠMP, MP Kaplice 

HZS Prevence nebezpečného 

chování 

26.06.2019 6-16/36 ŠMP 

Další projektové 

dny/vyučování: 

-Ochrana obyvatel za 

mimořádných událostí 

-EVVO 

-Dopravní výchova 

-Zdravověda 

-Etická výchova 

Soužití v kolektivu, 

vzájemná pomoc  

-prevence agresivního 

chování, zdravý životní 

styl 

 

 

6-16/36 všichni 

zaměstnanci školy 

 

Výlety, výstavy, 

exkurze, besedy 

v knihovně, divadelní 

a filmová představení, 

sportovní dny a 

turnaje, jarmarky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-16/36 

 

 

 

 

 

 

všichni učitelé 
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10. Uveďte preventivní akci(e) SPJ  na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou 

 

Název akce Realizátor věková 

skupina 

Datum konání 

Protidrogový vlak ŠMP, Nadační fond Nové Česko 12-16 10.10.2018 

Trestní zodpovědnost dětí a 

mládeže 

ŠMP, Policie ČR, OO Kaplice, MP 

Kaplice 

12-16 05.04.2019 

IZS ŠMP,OSPOD Kaplice 6-16 23.05.2019 

 

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

 

SPJ který byl řešen: ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Jak byla situace zjištěna: sledování docházky, ověřování omluvenek 

Kdo situaci řešil –ŠMP, výchovný poradce, OSPOD, třídní učitelé 

Kdy byla situace řešena: okamžitě 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: výchovná komise 

 

Způsob ověření efektivity intervence: sledování docházky 
 

SPJ který byl řešen: AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ 

Jak byla situace zjištěna: rozhovor se žáky, sledování žáků o přestávkách 

Kdo situaci řešil –ŠMP, výchovný poradce, OSPOD, třídní učitelé 

 

Kdy byla situace řešena: okamžitě 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: výchovná komise 

 

Způsob ověření efektivity intervence: sledování chování žáků, rozhovor se žáky 

 

SPJ, který byl řešen: VULGÁRNÍ VYJADŘOVÁNÍ VŮČI PEDAGOGŮM A 

SPOLUŽÁKŮM, VÝHRUŽKY, SKRYTÁ AGRESE 

Jak byla situace zjištěna: žák byl přistižen 

Kdo situaci řešil: ŠMP, výchovný poradce, ředitelka školy, třídní učitelka, OSPOD 

Kdy byla situace řešena: okamžitě 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: výchovná komise 

Způsob ověření efektivity intervence: zvýšený dohled 

 

12. Jednorázové aktivity pro žáky 

 

Název aktivity, akce Datum Realizátor 

Seznámení žáků s ŠMP, Školní řád září 2018 ředitelka školy, 

třídní učitelé 

Problematika SPJ, důležitá telefonní čísla, zpřístupnění 

materiálů o SPJ - literatura 

září 2018 ŠMP 

 

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 *        

1 9 - - - - 
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14. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách 

Víkendové akce Prázdninové akce 

počet akcí počet dětí 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 
 

 
snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření  

ostatní 

drogy 

agresivní 

formy 

chování 

vč. šikany 

krádeže 

 

2 3 

ho

di

n 

žá

ků 

žá

k

ů 

př

íp

ad

ů 

žá

k

ů 

př

íp

ad

ů 

ž

á

k

ů 

p

ří

p

a

d

ů 

žá

k

ů 

př

íp

ad

ů 

ž

á

k

ů 

př

íp

ad

ů 

počet 2 

 

1 59 3 0 0 1 1 0 0 2 5 0 0 

 

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

- 

16. Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky 

jméno 

odborníka/zařízení 

typ SPJ věková 

skupina 

jakou formou se pracovalo se žáky 

Bc. J. Kolín, Bc. V. 

Janoušková, T. 

Hajný/OSPOD 

Kaplice 

MUDr. P. 

Novotná/dětská 

psychiatrická 

ambulance České 

Budějovice 

MUDr. 

Janovská/dětská 

psychiatrická 

ambulance Český 

Krumlov 

záškoláctví, agresivní  

a vulgární chování, 

nekázeň, kouření 

 

agresivní chování, 

násilí vůči spolužákům 

6 -16 výchovná komise, poskytování 

individuální psychoterapie na 

OSPOD 

 

konzultace, medikace 

 

17. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční zajištění 

akcí, podpora ze strany  pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…): 

     Zlepšit spolupráci s rodiči, u starších žáků budovat  tzv. sociální cítění, hledat finanční zajištění 

akcí. 
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V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 
 Datum  Podpis ředitele/ředitelky 

školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou 

zprávou o plnění MPP  

září 2019  

Seznámení pedagogického sboru školy se 

závěrečnou zprávou o plnění MPP 

září 2019  

 


