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Závěrečná zpráva k plnění Minimálního preventivního programu (MPP) 

 
 

  Ve školním roce 2017/2018 začal školní metodik prevence Mgr. Kamil Bula studovat 

specializační studium na Ostravské universitě – Prevence sociálně patologických 

jevů. Pedagogičtí pracovníci v rámci prevence vzdělávali žáky ve vyučování, na 

třídnických besedách a na různých mimoškolních akcích. Třídní učitelé vzorně 

spolupracovali se školním metodikem prevence a podíleli se na realizaci MPP a na 

pedagogické diagnostice vztahů ve třídě. Třídní učitelé žáky seznámili se Školním 

řádem, Kodexem žáka a vytvořili si vnitřní pravidla třídy („třídní desatero“) v souladu 

se Školním řádem. Škola spolupracovala s rodiči při jednáních, výchovných 

komisích, třídních schůzkách či na akcích konaných školou, SRPŠ. Škola 

informovala žáky a rodiče o zájmových aktivitách, které škola, organizace (TJ Sokol 

Mosty, Sbor dobrovolných hasičů, DDM Jablunkov, Český svaz včelařů, ZUŠ Titto 

Třinec, Mostík z. s.) nabízejí. Škola  projednává a konzultuje problémy v oblasti 

sociálně patologických jevů s PPP ve Frýdku-Místku, s SPO Jablunkov, Policií ČR, a 

neziskovými organizacemi. Škola informuje rodiče o poradenských možnostech při 

problémech dětí. 

 

     Ve školním roce 2017/2018 jsme realizovali exkurze, přednášky a vzdělávací 

programy pro žáky a rodiče:  

 

Přednášky a vzdělávací programy pro žáky 

 
Přednáška pro 4. až 9. ročník 

- Preventivní program – AZRODINA. Cz, Radek Banga – „Nenech se ovládnout“ 

Přednáška pro 2. až 6. ročník 
- Projekt Hasík – preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva na školách – HZS JSDH Moravskoslezského kraje 

Přednáška pro 4. a 7. ročník 
- Bezpečnost na horách, protiúrazová prevence – Horská služba Beskydy 

Přednášky pro 6. a 7. ročník 
- ABATOP z. s. – Život v mediální džungli 

- Svobodová AVE – Výchovný program pro žáky 7. ročníku (zdravé klima ve 

třídě) 

Přednášky pro 8. a 9. ročník 
- ABATOP z. s. – Prevence viru HPV 
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- ABATOP z. s. – Sex, Aids, láska, věrnost 

Beseda pro 5. ročník 
- ŠMP Mgr. Kamil Bula – Závislosti 

 

Přednášky a vzdělávací programy pro rodiče 

 
- ABATOP – Mgr. Vladimír Vácha. Víte, co dělá Vaše dítě, když je online? 

 

- Svobodová AVE – Přednáška pro rodiče 6. a 7. ročníku. Zdravé klima ve třídě. 

 
- ÚP Třinec – Přednáška s pracovníky ÚP Třinec – volba povolání, informace o 

trhu práce. 

 
- Mgr. Kulková (klinický psycholog) – „Na dobrém počátku všechno záleží“. 

 

    

 

  Ve školním roce 2017/2018 projednávala 13 výchovných případů. V jednom případu 

byl přítomen ve výchovné komisi kurátor OSPOD Jablunkov. Výchovné problémy se 

týkaly: ubližování mezi dětmi, šikana, problematická absence, neomluvená absence, 

zhoršení prospěchu, nerespektování pravidel školního řádu, škoda na majetku 

(vandalismus).  

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě konané dne 25. června 2018 

V Mostech u Jablunkova 25. 6. 2018 

 

 

      Mgr. Kamil Bula                                                           Mgr. Ondřej Polakovič 

Školní metodik prevence                                                           Ředitel školy 

      


