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Závěrečná zpráva k plnění Minimálního preventivního programu (MPP) 
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Ve školním roce 2018/2019 dokončil školní metodik prevence Mgr. Kamil Bula  dvouleté 

specializační studium na Ostravské universitě – Prevence sociálně patologických jevů. Školní 

metodik prevence se zúčastnil Krajské konference metodiků prevence a účastnil se setkání školních 

metodiků prevence v PPP Třinci s okresním metodikem prevence. 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 2018/2019 jsme realizovali přednášky, vzdělávací programy, exkurze a 

projekty pro žáky a rodiče:  

Přednášky, vzdělávací programy, exkurze a projekty (školní rok 2018/2019) 

A) Školní metodik prevence 

- beseda pro žáky 5. A a 5. B třídy - Závislosti a žáky 1. stupně na Hrčavě – Vhodné využití 

volného času 

- provádí prevenci v rámci vyučování výchovných předmětů na 2. stupni 

 

B) Přednášky a vzdělávací programy (externí) 

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

Beskydy 

- vzdělávací pořad Nikolas Winton – Síla lidskosti – celý 2. stupeň 

- beseda s Mgr. Váchou na téma nebezpečí sociálních sítí – celý 2. stupeň 

- projekt Zdraví dětem pro 1, 2, 3, 7, 8 ročník 

- beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou – Život s hazardem – celý 2. stupeň 

- Jinačí beseda pro žáky 9. ročníku o životě osob se zdravotním postižením a jejich 

začleňování do společnosti 
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- Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník 

- pietní akce u památníku obětí hromadné popravy – 9. A a 9. B 

- projekt HASÍK – protipožární ochrana 

- Příběhy bezpráví – totalitní režimy 

 

C) Exkurze  

- Osvětim – prevence antisemitismu a xenofobie, pro žáky 8. a 9. ročníku 

- IZS Třinec – protiúrazová a bezpečnostní prevence 

 

D) Školní projekty 

- Zimní olympiáda 

- Školní olympijské hry 

- Školní divadlo 

- Projektový den k 100. výročí vzniku republiky 
 

     Ve školním roce 2018/2019 projednávala 10 výchovných případů. V jednom případu byl 

přítomen ve výchovné komisi kurátor při řešení neomluvené absence. Ve dvou případech byl 

přítomen pracovník školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Výchovné problémy se týkaly: 

ubližování mezi dětmi, problematická absence, neomluvená absence, zhoršení prospěchu, 

sebepoškozování, nerespektování pravidel školního řádu, škoda na majetku (vandalismus).  

 

 

Projednáno na pedagogické radě konané dne 17. června 2019 

V Mostech u Jablunkova 17. 6. 2019 

 

 

 

      Mgr. Kamil Bula                                                           Mgr. Ondřej Polakovič 

Školní metodik prevence                                                           Ředitel školy      


