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Hlavním cílem programu je věnovat pozornost všestrannému rozvoji osobnosti všech žáků 

školy, zvýšenou pozornost věnovat dětem s problémovým vývojem a rizikovým chováním. 

Přispívat k rozvoji zdravého životního stylu. 

Zaměřit se na primární prevenci žáků již od nižšího stupně, předcházení sociálně 

patologickým jevům, rozvoj pozitivního vnímání okolí a sebe sama, utváření vlastního 

osobnostního profilu žáků. 

 

I. Informace, osvěta, vzdělávání 

 

1.Seznámení  ředitele s programem, základní pravidla realizace 

 

MPP byl prodiskutován s ředitelem školy a byl schválen na provozní poradě v měsíci říjnu. 

Ředitel školy nese za MPP odpovědnost, vytváří podmínky pro jeho realizaci. Zajišťuje 

soustavné vzdělávání pracovníků školy, především preventistky, v oblasti prevence.  

Vybavuje školu pomůckami, odbornými a metodickými materiály. Sleduje efektivitu a 

zajišťuje pravidelné vyhodnocování. 

 

 
2. Koordinace v rámci výchovy ke zdravému životním  stylu s ostatními kolegy 

 

Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s MPP na provozní poradě školy v měsíci říjnu, všem 

jsou k dispozici metodické materiály a průběžná spolupráce s metodičkou prevence, 

výchovnou poradkyní, školní pedagožkou,  PPP Vyškov - pracoviště Blansko a Boskovice.  

Problematika drogové prevence prolíná vzdělávacím programem. 

 

 

3. Metodické pomůcky 

 

V rámci školy je vyčleněna knihovnička s propagačními materiály, které jsou k dispozici 

všem vyučujícím. Knihy a brožury jsou průběžně doplňovány. Je zřízena nástěnka 

s protidrogovou problematikou, v 1. patře budovy nástěnka Schránky důvěry. Konzultace jsou 

se žáky vedeny individuálně, dle jejich potřeby.  V případě problémů se mohou žáci poradit  

s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní denně před vyučováním, případně každé  

úterý  v době od 13,30 – 14,30 hod. 

 

 

 

 



 

 

4. Spolupráce s odborníky, institucemi, kontakty 

 

PPP Vyškov / pracoviště Blansko,  Boskovice/      MKS Boskovice 

MěÚ  Boskovice                                                     Centrum volného času Lužánky  

Poradenské centrum Brno – Sládkova                    Muzeum Boskovicka                                                                                                           

Okresní soud Blansko                                             Elim Letovice 

Policie ČR, Městská policie Boskovice                                              

Školní  pedagožka – Mgr. Taťána Martinková 

 

 

5. Volnočasové aktivity 

 

Nabídka je realizována formou kroužků. Spolupráce se školní družinou, Domem dětí, 

Městskou knihovnou Boskovice. 

Kroužky na škole: 

Počítače  

Šikulky 

Sportovní   

Poznáváček 

Zobcová flétna 

Florbal  

Nebojme se češtiny 

Zájmová matematik 

Dys studio 

Koumáci                       

V rámci Projektu Šablony je žákům dále nabídnuta:  Příprava na vyučování žákům 

ohroženým školním neúspěchem  - 7 kroužků, Klub zábavné matematiky a logiky - 5 

kroužků,  Čtenářský klub – 2 kroužky. 

  

 

6. Informování žáků a rodičů 

 

Třídnické hodiny 

Nástěnka  prevence  

Nástěnka žákovské samosprávy 

Schránka důvěry 

Třídnické schůzky 

Mimořádné konzultace s rodiči 

Besedy s protidrogovou tématikou 

Zpravodaj školy 

 

O všech akcích jsou žáci i rodiče informováni přes ŽK, elektronickou  ŽK, rozhlasovým 

vysíláním ve škole, v regionálním tisku, na nástěnkách, prostředníctvím školního zpravodaje, 

na webových stránkách školy. 

 

 

 

 



 

 

II. Poradenství  

 

1. Konzultační  hodiny – denně před vyučováním, úterý v době od 13,30 – 14,30 / místnost 

uklizeček /. 

Dále mají žáci k dispozici Schránku důvěry, která je umístěna v 1.patře školy. Mohou do ní 

anonymně vkládat své dotazy směřované vedení školy, výchovnému poradci, metodikovi 

prevence, jednotlivým učitelům a pracovníkům školy aj. Slouží nejen pro dotazy, ale také 

problémy, eventuálně i stížnosti, se kterými si žáci neumějí sami poradit a potřebují pomoc.  

 

 

2. Kontakt s osobou mimo školu -  spolupráce s PPP Vyškov /pracoviště Boskovice, 

Blansko/,  Poradenským centrem Brno, Centrem volného času Lužánky,  MěÚ Boskovice, 

Elim Boskovice - p. Kotouček aj. 

 

 

 

II. Postoje a dovednosti 

 

1.Tematické bloky s dětmi, besedy, diskuse 

 

Jsou součástí jednotlivých předmětů - prevence nevhodného trávení volného času, 

odpovědnost za své zdraví, životní rizika, zdravá výživa, mezilidské vztahy, zajištění 

plynulého přechodu žáků z malotřídních škol a 1. stupně, odhalování násilí, vzájemná 

solidarita, účast v humanitárních akcích, adopce zvířátka ze zoologické zahrady v Brně. 

Charitativní akce – Pomozte dětem, Květinový den, Liga proti rakovině, Srdíčkový den – 

Život dětem, Plamínek života, hnutí Na vlastních nohou: vánoční přání do Norska, 

Stonožkový týden, Stonožka v katedrále 

Projekt „Bezpečná cesta do školy“ /1. a 2. ročník/ 

Den bez aut, Týden mobility 

Projekt „Hra na město“ 

Projekt „ Děti odjinud, děti Evropy “ 

Projekt „Film a škola“ 

Projekt školní knihovny 

Projekt „Čtení pomáhá“ 

Projekt 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ 

Projekt „FABER“ – historické výukové programy / Keltové / 

Výukový kurz Hravě žij zdravě / 5.ročník / 

Aktuální relace ve školním rozhlase – významná výročí  / Pk Čj, D, VkO / 

  

V rámci ŽS – pro 2. st. – příroda a ekologie, úklid okolí, výzdoba tříd, péče o květiny,  besedy   

s OHS, základy 1. pomoci 

Beseda s kurátorem, příslušníkem policie, beseda o kyberšikaně  /5. ročník /, beseda Dental  

Prevention – prevence zubního kazu /1. stupeň/  

Vzdělávací pořad Planeta Země 3000                 

DOD, burzy škol - pomoc při výběru povolání 

Recitační soutěže - třídní, školní, městská kola 

Evropský den jazyků, Vánoční Vídeň , zájezd do Anglie, Francie, výtvarné a literární práce na 

téma drogy - nabídky občanských sdružení 



Projektový den s pracovními dílnami – Vánoce, Velikonoce 

Kdo si hraje, nezlobí,  … (příležitostné, celodružinové akce ŠD) 

Vánoční jarmark, besídky třídních kolektivů,  

Mikulášská diskotéka na Jízdárně / družina, 2. stupeň /  

Spolupráce žáků 1. a 9. ročníku – např. Pasování prvňáčků do cechu žákovského, společné 

bruslení 

 

 

Besedy a akce mimo školu 

 

Ekologické středisko – Dům přírody Moravského krasu, Poradenské centrum Brno  

Divadelní představení v Brně -  dle nabídky /divadlo Radost, Polárka, Mahenovo divadlo, 

Reduta  aj./ 

Listování – kino Boskovice 

Výstavy v muzeu a sokolovně, Moravské zemské muzeum, Špilberk, Anthropos Brno, 

Technické muzeum Brno, Židovská obec Brno 

Kino Boskovice – filmová představení / projekt Film a škola / pro žáky 8. a 9. ročníků 

Akce ŠD – Karneval na ledě, Drakiáda, Závody na kolech a koloběžkách, Koncert v ŠD, 

Sněhohrátky, Módní přehlídka, Valentýnské tvoření, Kuličkiáda, Turnaj v kuželkách…. aj. 

Sportovní odpoledne  

Dětské olympijské hry 

Vycházky do přírody /Den Země aj./  

Vlastivědné výlety 

Planetárium Brno 

Moravský kras 

Vánoční Vídeň  

Návštěva Léčebny pohybově postižených Boskovice, výroba dárečků 

Návštěva Betany – vnímání tělesně postižených spoluobčanů 

DYS – KO – HRY  soutěž  PPP Boskovice 

Elektrárna Dukovany, elkektrárna Dlouhé Stráně,  

Boskovice a okolí – poznávací exkurze, památky Boskovic 

Besedy v Městské knihovně – práce s encyklopediemi, Vánoce, Velikonoce, beseda o knize, 

beseda se spisovateli, listování  /dle aktuální nabídky/  

Dopravní hřiště Blansko 

Úřad práce, Burzy škol, Dny otevřených dveří 

Lyžařský výcvikový kurz –  3.,7. ročník 

Sportovní soutěže 

Exkurze - prohlídka Brna /historické památky města  ve spolupráci s IC Brno/ 

Výchovně vzdělávací exkurze Praha  / září, říjen/ - 3 denní , pro žáky 8. ročníku 

Návštěva kulturních památek v rámci Dne evropského kulturního bohatství 

Plavecký výcvik žáků 1. – 5. ročníku 

Soudní jednání - Blansko 

Elim Letovice – besedy / dle domluvy / 

 

Aktivity pro žáky I. stupně – Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 

Osvojování a upevňování základních návyků: hygiena, životospráva, základní informace 

z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami 

 

- základy etické a právní výchovy 



- všestranný rozvoj osobnosti žáka 

- včasné diagnostikování sociálně – patologických jevů v třídních kolektivech 

- důraz na spolupráci s rodiči 

- ekologická výchova 

- nabídka volnočasových aktivit 

 

Aktivity pro žáky II. stupně: „Prevence - základ předcházení problémům“  

 

- věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování 

asociálního chování mezi žáky – šikana aj. / mapování nových třídních kolektivů – školní 

pedagožka / 

- zajišťovat důsledné kontroly zaměřené na prevenci kouření, užívání alkoholických nápojů, 

návykových látek v celém areálu školy 

- sledovat často se opakující krátkodobé absence u žáků – prevence záškoláctví aj. 

- výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních 

- zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech /např. formou organizování výletů, 

exkurzí, lyžařského výcviku apod. /  

 

 

 

 

 

 

                                                                              Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

                                                             


