
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace 
 Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava 

vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727 

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

1. Spolupráce s pedagogickým sborem 
 

1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na školní rok 2018/2019 

 filozofie a podrobný obsah programu 

 finanční a materiální požadavky  

 odborná literatura, video 

 nástěnka, schránka důvěry 

 předběžné termíny jednotlivých preventivních aktivit, zodpovědnost za jednotlivé akce 

 kompetence  

termín: září 2018 

 

1.2. Domluva s VP, ŠMP, SP, ŠP 

 zřízení školského poradenského pracoviště  

 kompetence 

 předávání informací 

 konzultace s rodiči a žáky 

 vedení spisové agendy, kartotéka problémových žáků 

termín: srpen 2018 

 

1.3. Rozpracování preventivních aktivit s pedagogy I. a II. st., kteří konají preventivní aktivity v rámci 

výuky  

 písemné vypracování, která témata, v kterém ročníku a v kterém předmětu 

termín: září 2018 

 

 1.4. Proškolení pedagogických pracovníků, po př. správních zaměstnanců v problematice soc. patol.  

jevů - diagnostika, řešení, prevence 

 drogy / alkohol, cigarety / 

 šikana, vztahy v kolektivu 

 sociální sítě 

 záškoláctví 

termín: v průběhu školního roku 

 

1.5. Vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy I. a II. st., kteří konají preventivní aktivity v rámci 

výuky  

 písemné vypracování, která témata  a konkrétní techniky, v kterém ročníku a v kterém předmětu 

termín: červen 2019 

 

 

2. Spolupráce s rodiči 

 

2.1. Proškolení rodičů v problematice sociálně patologických jevů - aktuální situace, diagnostika, řešení, 

prevence  

termín: v průběhu školního roku 

 



2.2. Konzultace, krizová intervence 

 ve spolupráci s VP, ŠP, TU a ŘŠ poskytovat žákům a jejich rodičům konzultace v problémech sociálně 

patologických projevů chování 

termín: průběžně 

 

2.3. Seznámení rodičů s ŠMP, VP, školním psychologem a speciálním pedagogem 

 sdělí třídní učitel rodičům na třídních schůzkách  

 termín konzultačních hodin / kdy mohou konzultovat / 

 označení kabinetu, telefon / kde mohou konzultovat / 

 obsah práce / co mohou konzultovat / 

 informace ŠMP, VP, speciální pedagog a školní psycholog jsou na webových stránkách školy 

termín: září 2018 

 

2.4. Aktivity pro a s rodiči - zlepšení vzájemné komunikace 

 Mikuláš, vánoční akce, sběrové, jarmark, projekt „Malý a velký kamarád“, Dny otevřených dveří, Den 

dětí, sportovní akce, kulturní akce, rozloučení s vycházejícími žáky,……... 

termín: v průběhu školního roku 

 

2.5. Třídní schůzky, konzultace 

termín: v průběhu školního roku  

 

3. Aktivity pro žáky - specifická a nespecifická prevence 
 

3.1. Prevence ve výuce  

 I.st. ZŠ  

 zvyšování sebevědomí žáků, pravidla soužití mezi žáky a učiteli, rozvoj osobnosti, vnímání 

individuálních odlišností dětí mezi sebou, úcta, sebeúcta, důvěra, komunikativní dovednosti, 

řešení konfliktů, schopnost klást otázky, vyjádřit svůj názor, umění říci „ ne “, práce v kolektivu, 

vzájemná pomoc, pozitivní citové naladění, řešení stresu, životospráva, zdravý životní styl, 

schopnost vyhledat pomoc 

 II.st. ZŠ  

 pravidla soužití ve skupině / šikana /, aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance k 

menšinám a jiným názorům / rasismus, extremismus /, vztahy a komunikace, vyrovnání se s 

neúspěchem, obrana před manipulací, postoje k návykovým látkám / drogy /, právní vědomí, 

sexuální výchova 

termín: průběžně 

 

3.2. Preventivní programy 

 Renarkon 

 Policie / pro 1. - 9. tř. / 

 prevence kriminality a bezpečnosti Městského obvodu Poruba 

termín: průběžně 

 

3.3. Jednorázové besedy 

 Městská Policie, Policie ČR, E-bezpečí, Kulturní centrum Poruba, sexuolog, ... 

termín: průběžně 

 

3.4. Volnočasové aktivity 

3.4.1. Kroužky    

 sportovní, pohybové, relaxační, umělecké, jazykové, redakční, … 

termín: průběžně 

3.4.2. Jednorázové akce 

 sportovní, kulturní, ... 

termín: průběžně 



 

3.4.3. Jiné instituce 

 DDM, ... 

 Hasiči, ... 

termín: průběžně 

 

3.5. Prevence zaměřena na vybrané problémové žáky a studenty 

 rozvíjení sociálních kompetencí 

3.5.1. Individuální práce 

 konzultace 

 výchovné komise 

 PPP 

termín: průběžně 

 

 

4. Spolupráce s jinými institucemi 
 

 PPP Ostrava 

 Městská Policie 

 Policie ČR 

 ÚMOb - soc. kurátoři pro mládež / OSPOD / 

 Krizové centrum pro děti a rodinu 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

 Probační a mediační služba ČR 

 Linka důvěry 

 Renarkon o.p.s. 

 Charita 

 Fond ohrožených dětí 

 lékaři / pediatři, psychiatři / 

 média 

termín: průběžně 

 

V Ostravě 1. září 2018 

 

 

Zpracoval: Schválila: 

Mgr. Aleš Moravec Ing. Miroslav Bukovská 

školní metodik prevence ředitelka 

 


