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1. Základní údaje o škole
Název  a  adresa  školy,  pro 
kterou platí tento MPP

Základní škola logopedická s.r.o., 
Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová

Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč
Telefon na ředitele 596 735 470
E-mail na ředitele r.machac@zs-klokanek.eu

Jméno  školního  metodika 
prevence

Kamila Hladišová

Telefon 723 154 249
E-mail k.hladisova@zs-klokanek.eu
Specializační studium Ano Studuje Ne
Realizátor vzdělávání RESOCIA o.s.

Jméno výchovného poradce PeaDr. Eva Sembolová
Telefon 596 735 470
E-mail e.sembolova@zs-klokanek.eu
Specializační studium Ano Studuje Ne
Realizátor vzdělávání

Jméno školního psychologa Mgr. Lenka Brandejsová Ph.D.
Telefon 596 735 470
E-mail l.brandejsova@zs-klokanek.eu

 Počet tříd  Počet žáků/studentů
Počet pedagogických pracovníků

(učitelé/asistenti/vychovatel)
 ZŠ - I stupeň  9 80 11 / 2 / 4

 ZŠ - II.stupeň 8 60 12 / 2 / 1
 Celkem pedagogů na škole 23 / 4 / 5
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2. Stručná analýza situace 

Základní škola logopedická s.r.o. je městskou školou, kterou navštěvují žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami (vady řeči, zraku, poruchy učení, poruchy chování, tělesné postižení, 

autismu a kombinaci těchto vad). Škola má tři budovy, dvě určeny pro 1. stupeň a jedna  

pro  2.  stupeň.  Převážná  většina  žáků  bydlí  v  městských  částích  (paneláková  zástavba).  

Část žáků vyrůstá  v sociálně  slabých a neúplných rodinách,  což někdy ovlivňuje sociální 

klima ve třídách. Ve třídách je snížený počet žáků (7-12), což dává prostor pro individuální 

přístup ke každému žákovi. Díky nízkému počtu dokážeme rozpoznat vznikající  problémy 

v sociálním  klimatu  již  na  samém  počátku.  Ve  škole  se  nesetkáváme  se  závažnějšími 

rizikovými projevy chování. 

Prevence  je  již  součástí  výchovy a  prolíná  se  do  předmětů  jako je  výchova  k občanství, 

dramatická výchova, pracovní výchova, svět kolem nás, biologie, tělesná výchova a výchova 

ke zdraví. Každoročně první týden v září  je pro žáky 6. a 7. ročníků připraven adaptační 

program, kde žáci pracují formami OSV na vztazích ve skupině, seznamují se se spolužáky, 

učiteli a učí se vzájemně komunikovat, spolupracovat, řešit problémy.  

V odpoledních hodinách po vyučování mohou žáci využívat školní družinu a klub. Zde jsou 

jim nabízeny vhodné aktivity pro smysluplné trávení volného času. 
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3. Stanovení cílů MPP

Cíl: Posílit pozitivní klima ve škole, třídních kolektivech.

Ukazatele dosažení cíle:
Počet  výskytu  negativního  chování  projednaného  
na  pedagogických  radách,  počet  záznamů  (sdělení  zákonným 
zástupcům) v žákovských knížkách. 

Zdůvodnění cíle:
Pozitivní  klima ve škole a třídách napomáhá kvalitnímu učení, 
budování  kladných  mezilidských  vztahů  a  minimalizaci 
negativních projevů chování

4. Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny

Jednotlivé cíle  a aktivity jsou naplánovány na školní  rok. Přesné vymezení  bude součástí 
tabulky řízení času viz příloha.
 
a) Pedagogové

• Třídní učitelé budou cíleně pracovat na vztazích a klimatu ve svých třídách. Každý třídní 

učitel si vybere jeden problém třídy a bude na něm systematicky pracovat. Během roku 

bude situaci vyhodnocovat. Třídní učitel s cílem seznámí i ostatní vyučující třídy, aby ním 

na řešení problému spolupracovali. 

• Na doporučení ŠMP, podle potřeby a aktuální situace využije škola min. jedno vhodné 

školení z nabídky DVPP u vzdělávacích organizací (PPP, SVP, Resocie, Renarkon apod.) 

a zrealizuje ho. 

• ŠMP pokračuje ve specializačním studiu pro výkon funkce ŠMP a během roku se účastní 

pracovních porad na PPP s metodikem prevence.
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b) Žáci 

• Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování v hodinách výchovy 

k občanství,  dramatická  výchova,  tělesná  výchova/výchova  ke  zdraví,  informatika,  

svět kolem nás. Dle obsahové náplně předmětů jednotlivých ročníků.

• Besedy s odborníky nebo programy organizací zabývající se prevencí (Bílý Nosorožec, 

Renarkon, Policie ČR apod.). Zajistí MŠP, pro každý ročník min. jeden program za rok.  

• Každý třídní učitel  bude využívat při své práci se třídou poznatky ze školení na téma 

vedení třídnické hodiny. Žáci budou vedeni k vzájemnému respektu, spolupráci a řešení 

problémových situací. Tato činnost bude probíhat dle zvážení třídního učitele v hodinách 

výchovy k občanství, dramatické výchovy, či třídnických hodinách.

Možná témata pro práci se třídou:

1. řešení aktuálních problémů třídy

2. odreagování nepříjemných pocitů z dění ve třídě

3. možnost práce se vztahy v kolektivu

4. prostor pro práci s pravidly třídy

5. prevence  rizikových  projevů  chování  –  nácviky  sociálních  a  komunikačních 

kompetencí

6. možnost účinné intervence

• V odpoledních  hodinách  nabídnout  žákům  všech  tříd  pestrou  nabídku  aktivit,  kdy  se 

budou  žáci  potkávat  napříč  ročníky.  Ve  školní  družině  aktivity  dle  denní  činnosti, 

v závislosti na celoročním tématu. Ve školním klubu nabídnout, každý den jeden kroužek 

s jiným  tematickým  zaměřením.  Při  všech  činnostech  bude  kladen  důraz  na  pravidla 

chování,  vzájemnou komunikaci,  zpětnou vazbu, spolupráci.  Zodpovídají  vychovatelky 

ŠD a ŠK.
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Specifická prevence

Název programu Vztahy ve třídě
Typ programu Specifická primární prevence
Stručná charakteristika 
programu

Program je zaměřený na vztahy ve třídním kolektivu. 

Realizátor Bílý Nosorožec
Cílová skupina 2. stupeň ZŠ
Zodpovědná osoba Kamila Hladišová

Název programu Preventivní aktivity Městské policie
Typ programu besedy
Stručná charakteristika 
programu Prevence z pohledu městské policie

Realizátor Městská policie
Cílová skupina Všechny třídy
Termín V průběhu roku – dle možnosti MP
Zodpovědná osoba Kamila Hladišová

Poznámka: přesná data programů budou uvedeny v příloze MPP

c) Zákonní zástupci

• Zákonní zástupci budou pravidelně zváni na třídní schůzky. 

• Na  stránkách  školy  v záložce  „Školní  metodik  prevence“  budou  zákonní  zástupci 

informováni  o  školní  preventivní  strategii,  MPP,  odkazech  (webové stránky,  telefonní 

kontakty) na pomoc při zjištění výskytu rizikového chování u jejich dětí a jejich řešení. 

• V případě  potřeby  poskytne  škola  zákonným  zástupcům  v průběhu  roku  individuální 

konzultace (zajišťuje ŠMP, VP, třídní učitelé, školní psycholog a ředitel školy).
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5. Evaluace
Cíle jednotlivých skupin (pedagogové, žáci, zákonní zástupci) budou vyhodnoceny na konci 

školního roku jako zpráva ŠMP. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy za daný školní rok.
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B) Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh
Počet vzdělávacích aktivit
Počet celkově proškolených pedagogů 
Počet hodin

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 

Počet 
aktivit

Počet 
hodin

Počet zúčastněných 
rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY

Specifické preventivní aktivity, reagující na 
individuální situaci (problém) ve třídě Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce
Blok primární prevence
Interaktivní seminář
Beseda 
Komponovaný pořad
Pobytová akce
Situační intervence
Jiné

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků
Školní kluby
Školní kroužky
Víkendové akce školy
Prázdninové akce školy
Jiné
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Použité zkratky: 
MPP – Minimální preventivní program 

RCh – Rizikové chování

SPJ – Sociálně patologické jevy

NNO – Nestátní neziskové organizace

ŠMP – Školní metodik prevence

RVP – Rámcová vzdělávací program

ŠVP – Školní vzdělávací program
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