
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Školní rok: 2013/ 2014

Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov

Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV

Telefon:  353 612 491, 730 585 022
                   zps.ostrov@tiscali.cz
                 zps.reditel@email.cz

Charakteristika školy:

- škola poskytuje základní vzdělání žákům hraničním, žákům s   lehkým a 
středně těžkým i těžkým mentálním postižením, tělesně a sluchově 
postiženým, s poruchami učení a chování a s autismem.
- vede žáky k osvojení si základních strategií učení, vědomostí a dovedností, 
učí je vhodnou formou komunikovat, rozvíjet tvořivé myšlení, aktivně pečovat 
o své duševní a tělesné zdraví,
být ohleduplnými a tolerantními k ostatním lidem,
vytvářet vztah k životnímu prostředí, k zodpovědnosti za svůj budoucí život

Vzhledem ke skutečnosti, že na naší škole jsou žáci s   kombinovanými 
postiženími, noví žáci jsou přijímáni i během školního roku, někteří 
přicházejí na diagnostický pobyt, je tedy i minimální preventivní program 
mimo jiné zaměřen na podporu výchovy ke vzájemné toleranci a kooperaci, 
vyzdvihuje potřebu chápat a respektovat jeden druhého. Žáci se učí 
k empatickému přístupu k druhým, sociálním zdatnostem a k dovednostem. 
Za důležité považujeme nácvik komunikačních dovedností.

Díky tomu, že se jedná o menší školu, s nižším počtem žáků ve třídách je 
zde poměrně dobré klima. Žáci, učitelé, vychovatelka ŠD i další 
nepedagogičtí zaměstnanci školy se mezi sebou znají, což vytváří poměrně 
příjemnou školní atmosféru. Preventivní aktivity využívají tohoto faktu. Ve 
škole je každý den přístupná školní družina pro dojíždějící žáky a žáky 
mladší, kteří vyžadují dohled po vyučování.
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Úvod: 
Minimální preventivní preventivní program vychází z pokynu MŠMT ČR, čj.: 
2006/2007 -51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci 
drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, 
záškoláctví, šikanu a kyberšikanu, rasismus s   jiné formy násilí. Při tvorbě 
Minimálního preventivního programu byla brána zřetel na Národní strategii 
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013- 2018

Cíle programu: 

Cílem je ve spolupráci s  rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je 
s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat 
ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět 
nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. I 
v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie 
na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního 
stylu a prevence, rozvoj dovedností, které vedou k  odmítání všech druhů 
sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. 
Uvědomujeme si, že pouze zdravé, spokojené a sebevědomé dítě má větší 
šanci odolat negativním vlivům okolí. Proto budeme věnovat zvýšenou 
pozornost žákům problémovým, se slabším prospěchem, sociálně 
nepřizpůsobivým a s  méně podnětným rodinným prostředím. Preventivní 
program vychází z   předchozích zkušeností, je aktuálně upravován, 
doplňován. Každý další školní rok přináší nové nápady, podněty a na základě 
zkušeností hledáme efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. 
Za velmi důležitou oblast považujeme komunikační dovednosti mezi učitelem 
a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné pomoci, řešení 
konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě, smysluplné využívání 
volného času.

a)Úkoly dlouhodobé

- rozvíjet osobnost žáka, posilovat jeho pozitivní vlastnosti
- pěstovat v žácích pocit sounáležitosti k dění ve škole, pocit hrdosti nad 
úspěchy školy
- zlepšovat sociální, psychické a estetické prostředí ve škole, bezstresovou 
atmosféru
- udržovat pozitivní vztahy ve třídách
- pokračovat v  diagnostice vztahů v  problémových třídách, snažit se o 
zlepšení
- zapojovat žáky do mimoškolních aktivit, učit je účelně trávit volný čas
- zlepšovat mezilidské vztahy, podporovat vzájemnou pomoc nejen mezi 
jednotlivci, ale i   



  mezi třídními kolektivy
- snižovat absenci žáků ve třídách
- stále poukazovat na škodlivost kouření
- neustále pěstovat slušné vyjadřování

b) úkoly aktuální

- stálou pozornost věnovat problémovým žákům
- spolupracovat s rodiči a zákonnými zástupci
- věnovat pozornost vývoji klimatu ve spojovaných třídách, kde se objevují 
problémy, 
   aktuálně vše řešit
- zvát rodiče na výchovné aktivy, pořizovat zápisy z   jednání, navazovat 
spolupráci
- úzce spolupracovat školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní 
učitetelé a ředitelka 
  školy
- věnovat zvýšenou pozornost projevům šikany, viz program školy k řešení 
školní šikany
- úzce spolupracovat s  OSPODEM Ostrov, Městskou policií Ostrov, PPP K. 
Vary, SPC K. Vary, 
  dětskou psychiatr. lékařkou MuDr. Bártkovou
- zúčastňovat se všech akcí, které vedou ke kladným motivacím žáků, 
rozšiřují obzory, které 
  jsou k jejich prospěchu
- vyučující svým chováním a jednáním vedou žáky k dobrému zdravému stylu 
a dobré       
  morálce

Realizace

Práce s   jednotlivými tématy sociálně patologických jevů patří do kurikula 
výchovy ke zdravému způsobu života na školách. Zkušený pedagog dokáže 



konkrétní témata prevence uplatnit vhodně v  kterémkoliv předmětu. Lze 
zařadit do různých částí osnov a učebních plánů. 

Nejčastější preventivní témata jsou zařazována především v   těchto 
předmětech:

Výchova k občanství,
Přírodopis,
Výchova ke zdraví,
Tělesná výchova,
Přírodověda, 
Vlastivěda,
Informatika,
Chemie,
Český jazyk
Ve školní družině během činností
Mimoškolní aktivity – besedy, výlety, exkurze

Metody a formy prevence

Prevence je realizována formou interaktivního působení, individuálním 
přístupem, výkladem, předáváním informací, samostatnou prací žáků, hrou a 
nácviky stěžejních situací, využíváním skupinových prací. Na aplikaci 
spolupracují všichni vyučující i nepedagogičtí zaměstnanci školy.

Plán práce na školní rok 2013 / 2014 s obsahem všech plánovaných akcí je 
samostatným dokumentem školy. Veškerá dokumentace je na požádání 
rodičům přístupná, přístupná dokumentace je i na webových stránkách školy. 
V žákovské knížce jsou uvedená telefonní čísla a email. kontakt na školu.

Kontaktní místo ve škole

Ve druhém patře školy je místnost metodičky prevence a výchovné 
poradkyně a po domluvě telefonem či osobním domluvením termínu je 
možno kdykoliv konzultovat.



Poradenský tým
Na prevenci spolupracují učitelé a v  případě řešení problémů je tým ve 
složení: ŘŠ, ZŘŠ, VP, TU.

Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci

- na třídních schůzkách, které jsou oznámeny v žákovské knížce, kdykoliv po 
objednání se ve škole je nabídnut termín setkání a konzultací

 


