
 

Minimální preventivní program  

ZŠ TGM Rajhrad 

školní rok 2020/21 

    Realizaci a průběh MPP ve škole, preventivní opatření, koordinaci mezi vyučujícími, 

rodiči a všemi zainteresovanými složkami  vede a řídí:  

     PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy 

Mgr. Michaela Kocmanová, školní metodik prevence 

Školní poradenské pracoviště: PhDr. Ivo Šlauch, VP 

     Mgr. Michaela Kocmanová,  ŠMP  

     Dočasně neobsazeno,  školní psycholog 

     Mgr. Alice Pospíšilová,  speciální pedagog 

     Mgr. Šárka Ráabová, speciální pedagog 

 

    MPP na naší škole probíhá podle osvědčeného programu, který je zařazován aktuálně 

nejen mimo výuku, ale je rovněž  průběžnou nedílnou součástí mnoha vyučovacích 

předmětů, např.: Vz (samostatný předmět v 6. a 8. roč.), Ch, Př, Vv, Hv, Tv, Ov, Pč, . .ap. 

 

• Ve školním řádu máme zakotven zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání 

návykových látek v areálu školy i na školních akcích mimo školní areál;  

rovněž je podle školního řádu přísně postihována kyberšikana (předcházíme tomu 

např. i zákazem  používání mobilů i tabletů během celého pobytu žáka ve škole 

apod..) 

 

    Škola má vypracován  „Program proti šikanování“ – metodický pokyn a krizový 

scénář postupu v případě šikany, žáci jsou pravidelně informováni a poučováni o jejích 

formách a projevech (také na školním webu). 

 

• Mimoškolní činnost dětí je zajišťována školním klubem, který dětem nabízí velice 

pestrou paletu činností v mnoha kroužcích, a tak dětem umožňuje aktivně trávit 

volný čas.   

 

• Podle aktuální potřeby zařazujeme zjišťování klimatu třídy, adaptační pobyt pro 

individuální potřebu nového kolektivu, případně intervenční program. 

 

• Využíváme spolupráce s Policií ČR Rajhrad formou programů, jak pro menší děti, 

tak pro nejstarší žáky.  

Také za námi docházejí zástupci HZS  se svými programy, které pro naše děti 

pravidelně připravují.  

 

• Škola pravidelně spolupracuje se všemi potřebnými institucemi, především s PPP, 

OSPOD, SPC..aj. Nejbližší spolupráce je s PPP Brno, Sládkova (Mgr. Lenkou 

Cupalovou), která také často pořádá nebo zajišťuje akce pro naše žáky.  

Rovněž využíváme její metodickou pomoc pro ŠMP, která je velice přínosná. 



 

 

• Průběžně podle potřeby budou opět probíhat konzultace s rodiči, učiteli a dětmi;  

snažíme se také preventivně bojovat proti jakýmkoli náznakům záškoláctví  

(zejména skrytého) 

. 

• Pokud nastane jakýkoliv problém,  řešíme jej okamžitě  a vždy v  úzké součinnosti 

s třídním učitelem a rodiči, školním poradenským pracovištěm a vedením školy.  

Vždy volíme vhodnou formu řešení podle potřeby a závažnosti problému. 

 

 

Témata MPP  (plán konkrétních akcí bude přiložen podle objednání): 

 

 

1.-5. ročník  Dopravní výchova . . . . . . . . . celoročně 

   Hasičský záchranný sbor 

   Kapka prevence . . . . . . . . . celoročně 

Prevence kouření 

Péče o zdraví – zoubky 

Protidrogová prevence 

Kyberšikana 

Týmové aktivity 

 

6. ročník  Čas proměn (dospívání) 

   Hasičský záchranný sbor  

   Kyberšikana 

   Týmové aktivity 

 

7. ročník  Čas proměn (dospívání)  

Alkohol a jeho důsledky 

   Šikana 

 

8. ročník  Zdravý životní styl (dospívání; poruchy příjmu potravy;   

   sebepoškozování..)  

Psychická onemocnění 

 

9. ročník  Drogy 

Zákon a trestní odpovědnost; práce Policie ČR 

 

                                                                    Vypracovala: 

         Mgr. Michaela Kocmanová 

         školní metodik prevence 

 

 


