
Závěrečná zpráva školního metodika prevence za rok 2019-2020 
Plnění cílů MPP  
 Program prevence rizikového chování je součástí vzdělávacího programu ZŠ J. Arbesa 
2454, Most. Napomáhá pracovníkům školy s výchovou a vzděláváním žáků k utváření postojů 
ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji komunikačních dovedností a také k utváření emočně 
sociálnímu a osobnostnímu rozvoji žáků. Do forem preventivní práce s žáky je zapojen celý 
pedagogický sbor. Během celého školního roku se učitelé snažili ve svých předmětech plnit 
cíle, které byly stanoveny v MPP. Žáci se zapojili do zájmových kroužků, kde se učili využívat a 
vhodně trávit volný čas, dále řešit vztahy a problémy ve skupině a ve třídě. Během celého 
školního roku probíhalo na škole spoustu akcí, na kterých se podíleli děti i učitelé z nižšího i 
vyššího stupně. Byla zde nastavena spolupráce mezi dětmi různých věkových kategoriích, mezi 
dětmi i učiteli a mezi třídami. (přehled akcí viz. Příloha 1)  

 Škola má vypracovaný Školní preventivní program v souladu s Metodickým 
doporučením MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních č.j. 21291/2010 – 28 (včetně příloh). 

 Školní preventivní program je plněn v průběhu celého školního roku. Je zahrnut do 
výchovných i vzdělávacích oblastí. Témata zaměřená na prevenci rizikového chování u dětí a 
mládeže jsou začleněna do všech vyučovacích předmětů. Zaměření Školního preventivního 
programu je především na třídní klima, vztahy mezi žáky, prevenci proti šikaně a patologickým 
jevům. Učitelé využívají různých metod práce – diskuse, rozhovor, beseda, hry, dotazníky, 
skupinové i samostatné práce, prezentace aj.. 

 

Projekty a akce  
 V letošním školním roce pokračoval projekt „Ovoce do škol“, který je zaměřen na 
zdravou výživu. Snahou tohoto projektu je bojovat proti dětské obezitě. 

 Dále v letošním školním roce proběhl projekt zaměřený na komunikaci, spolupráci a 
prohloubení vztahů v kolektivu. Projektu se zúčastnili oba dva stupně naší školy – I i II. Cílem 
projektu bylo nastavit, prohloubit, vytvořit či podpořit spolupráci mezi dětmi ve třídách. 
Projekt probíhal celé dopoledne. Byl sestaven z různých činností – hry, dotazník, diskuse, aj. 
Do projektu se s chutí zapojily všechny děti i třídní učitelé.  

 Výstupem dílčího projektu, který souvisel s projektem hlavním, byl plakát „Zdravý 
životní styl.“ Úkolem tříd byla tvorba plakátu zaměřeného na zdraví. Třídy měly při práci 
spolupracovat a měly se zamyslet nad životním stylem.  

 Během školního roku proběhly akce -  Halloween, Den dětí, Vánoční dílny aj… Akce byly 
společné pro nižší i vyšší stupeň. Žáci z vyššího stupně pomáhali s organizací těchto akcí. Cílem 
takovýchto aktivit je nastavení spolupráce mezi dětmi z různých tříd, což se dařilo velmi dobře. 

 Na naší škole již několik let pracuje dětský školní parlament pod vedením MP Mgr. 
Krausové Moniky, který se schází jednou měsíčně. Žáci mají možnost, prostřednictvím svých 
zástupců, vyjádřit své připomínky a návrhy k problémům ve škole a ve třídě. Připomínky je 
také možno vhodit do schránky důvěry.  



Neomluvené hodiny  

Za celý školní rok jsme zaznamenali 144 neomluvených hodin. Oproti loňskému 
školnímu roku počet neomluvených hodin výrazně klesl. Toncar Patrik byl řešen přes OSPOD. 
Horvát Kristián a Takarboucht Sarah – proběhl pohovor s rodiči.  

Intervence a individuální řešení problémových situací:  

• V letošním roce se nevyskytl problém s kouřením či šikanou v pravém smyslu slova, což 

lez považovat za velmi dobré. 

• Dlouhodobým problémem je ničení školního majetku, jako jsou popsané lavice, ničení 

žaluzií, psaní lihovou fixou po zdech, nepořádek na toaletách, ničení skříněk v šatnách 

a další drobné přestupky. Tyto nešvary stále přetrvávají.  

• Během školního roku proběhlo ve spolupráci s výchovným poradcem několik 

výchovných komisí, které se týkaly rizikového chování a záškoláctví. 

• V rámci svých třídních kolektivů se třídní učitelé také věnovaly preventivním aktivitám 

– 8.C (p.uč. Mgr. Kadlecová) – žáci se vzájemně doučovali a pomáhali si při studiu, 5.B 

(p.uč. Mgr. Jarolímová) – intervence ve třídě zaměřená na začlenění spolužačky do 

kolektivu po té, co se dívka p.uč. svěřila přes schránku důvěry, 3.C (Mgr. Kosejková) - 

Hry v na louce k upevnění pocitů sounáležitosti s třídou u jednotlivých dětí, 3.B (Mgr. 

Zieglerová) - Projekt: Správný kamarád – hry a různé situace ke správnému chování, 

4.B (Weissová) - Projekt demokracie - tolerance, rovnoprávnost, vyjádření vlastního 

názoru, svoboda. 
 

 Vzdělávání metodika prevence: 

• Pravidelné schůzky metodiků prevence  

• Studium MP V Praze – úspěšné ukončení studia 

• Témata, se kterými jsem byla seznámena: 

• Prevence rizikového chování 

• Sociálně- právní ochrana dětí 

• Školní metodik prevence 

• Školní třída, jako skupina jednotlivců 

• Dítě v riziku, s problémy, s poruchami chování a emocí 

• Poruchy chování – žáci ADHD 

• Fobie 

• Management školní třídy 

• Adaptační pobyty 

• Probační a mediační služba 

• Týrané dítě 

       V Mostě 26.6.2020 

       Metodik prevence Mgr. Krausová Monika 



Příloha 1 

AKCE ŠKOLY: 
ZÁŘÍ 

• ŠvP Doksy 

• Parlament 

ŘÍJEN 

• DIAHELP - přednáška o zdravě výživě  8. 9. Tř. 

• Dílny Velebudice ...7. třídy 

• 23. 10. Čtyři roční období - NS 

• Matematická soutěž LOGIK …..VS 

• Podzimní anglický tábor 

• Dopravní hřiště ...4. třídy…...8, 00 - 12, 00 hod 

• Matematická soutěž LOGIK - VS 

• Přehazovaná dívky 

• Dopravní  hřiště – NS 

• Parlament 

LISTOPAD 

• Sokrativ pro 9. třídy  

• Dílny Velebudice – II.stupeň 

• Halloweenská párty 

• Roboshop pro 9. tř  

• Házená 1.+ 2. třída 

• Lampiónový průvod 

• Plavání - NS 

• ÚP Most - 9. Třídy  

• Divadlo -  1. ABC  

• Dopravní hřiště - 4. třídy 

• Vánoční dílny 

• Parlament 

PROSINEC 

• Dílny SPŠ Most - 7.třída 

• Cinkání pro předškoláky  

• Plavání 4. AC 

• EDUCHEM - zábavná chemie …. 9. třídy 

• Vánoční výlet 3. A + PŘÍP. 

• Vánoční turnaj v přehazované – II.stupeň 

• Vánoční trhy - zpěv  

• Plavání 4. AC 

• Vánoce na statku …..1. BC 

• Vánoční besídky  

• Parlament 

LEDEN  

• 18. 1. - 25.1. LVVZ  

• Tropical Island 

• Divadlo 1.ABC ...předávání vysvědčení 



• Parlament 

ÚNOR 

• Basketbal chlapci 

• Masopust ….ŠD 

• Zdravotní škola – zdraví životní styl – 8. třídy 

• Basketbal OK - chlapci, dívky 

• Stones - pro 9. tř.  

• Divadlo - Mauglí …..6. A 

• Házená 3.+ 4. Třídy 

• Film „V Síti“ + diskuse – II.stupeň 

• Parlament 

 

BŘEZEN 

• IT dílny ...8. B, C...SOŠGS - J. Palacha 71/2, Most 

• Házená 1 + 2. třídy  

• Odpoledne pro předškoláky - NS - dílničky 

• Dílny Velebudice – II.stupeň 

• Čas proměn - 7. ročník 

• OK Pythagoriáda pro 5. - 8. Ročník 

• Divadlo 6. A. 

• Parlament 

 

13. BŘEZEN – 9. ČERVEN 

• Z důvodů koronavirové pandemie byla nařízena karanténa a akce se nekonaly 

ČERVEN 

• Po postupném rozvolnění karantény (práce s malými skupinami žáků) – II. Stupeň – návštěva koupaliště, 
I. Stupeň – výlety po okolí města Mostu  

 

 

 


