
Vyhodnocovat nejlépe studující a nadané žáky školy, podporovat reprezentaci školy na 

různých akcích (sportovní utkání, olympiády atd.

Věnovat zvýšenou péči nadaným žákům, vycházejícím žákům, integrovaným žákům, žákům 

prospěchově slabším a žákům s podpůrnými opatřeními.

Umožňovat výuku náboženství.

Věnovat zvýšenou pozornost sociálně patologickým jevům, školní neúspěšnosti  a ničení 

školního majetku.

Věnovat pozornost využívání interaktivních tabulí a PC v jednotlivých hodinách. Dle 

finančních možností školy a pomocí dotací zajistit rozšíření počtu interaktivních tabulí do 

jednotlivých tříd.

V rámci možností rozšiřovat povinnou TV o zájmovou TV, upevňovat tělesnou zdatnost a 

podporovat další sportovní činnosti (i mimoškolní).

Zabezpečit stálou a účinnou bezpečnost žáků při TV, PČ, Pě,  v dílně a při rizikových činnostech.
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1) Hlavní úkoly školního roku  2022 - 2023

ÚKOLY

1

Upevňovat hygienické návyky reagující na danou epidemiologickou situaci.

Informovat rodiče o povinnosti případné distanční výuky.

Zvýšit úroveň motivovanosti žáků k učení a dalšímu sebevzdělávání, připravit je na možnost 

distančního vzdělávání - práce z domu.

Efektivně využívat materiálně-technické zásobení školy a modernizovat výpočetní techniku.

Realizovat opatření vydaná MŠMT a MZ ohledně nákazy COVID-19, hlavně jejich 

prezentaci rodičům.

V návaznosti na změny v RVP s ohledem na novou informatiku a digitální 

kompetence, vytvořit nový ŠVP pro První i druhý stupeň naší školy

Věnovat zvýšenou pozornost úpravě učebních plánů ve všech třídách tak, aby se zařadilo 

učivo neprobrané z minulého školního roku a zajistilanávaznost předmětů v jednotlivých 

ročnících (důsledek COVID-19).

2

3

4



4

5

6
vedení školy a 

všichni vyučující

7

8

Prokazatelně informovat rodiče o povinnosti účasti jejich dětí na distanční 

výuce. Vysvětlit jim možnosti této výuky, popřípadě poskytnout metodickou 

pomoc. V případě potřeby je seznámit s novým prostředím ŠkolyOnline a 

MS Teams, zadáváním elektronických domácích úkolů a cvičení. Zároveň 

rodiče upozornit, že je nutné mít založenu funkční emailovou kontaktní 

adresu a funkční telefon. 

všichni vyučující

Efektivně využívat materiálně-technické zásobení školy a modernizovat 

výpočetní techniku.

Prokazatelně informovat rodiče o postupu v případě respiračních 

onemocnění žáka a v případě postupu při podezření na COVID-19
třídní učitelé

Žáky s vyznamenáním odměňovat, jejich portréty vyvěsit na nástěnce 

"Nejlepší žáci školy", odměňovat žáky reprezentující školu (pochvala, 

drobný věcný dar)

pověřený 

pracovník, vedení 

školy

2) Realizace hlavních úkolů

1
vedení školy a 

všichni učitelé

2

3

všichni učitelé

Vytvořit pracovní skupiny, které pod vedení školního koordinátora ŠVP 

budou v návaznosti na změny v RVP s ohledem na novou informatiku a 

digitální kompetence, tvořit nový ŠVP pro první i druhý stupeň naší školy.

Znovu zapojit žáky po dlouhodobé absenci (COVID-19) do vyučování. 

Aktivizovat metody práce, upravit učivo tak, aby byla zajištěna návaznost v 

jednotlivých předmětech. Zaměřit se na doplnění učiva v hlavních 

předmětech (ČJ, M, jazyky), u ostatních předmětů provést redukci učiva a 

doplnit pouze látku, která je potřebná k probírání učiva v současném 

školním roce. v případě potřeby zavést pro žáky doučování.

Znovu zapojit žáky po dlouhodobé absenci (COVID-19) do vyučování. 

Aktivizovat metody práce, upravit učivo tak, aby byla zajištěna návaznost v 

jednotlivých předmětech. Zaměřit se na doplnění učiva v hlavních 

předmětech (ČJ, M, jazyky), u ostatních předmětů provést redukci učiva a 

doplnit pouze látku, která je potřebná k probírání učiva v současném 

školním roce

všichni vyučující

Vést žáky k pravidelné hygieně rukou po každém použití WC, provádět 

pravidelnou dezinfekci rukou při příchodu do školy, nošení roušek během 

celého pobytu ve škole. Dbát na to, aby roušky byly neponičené. Na 

toaletách šetřit papírovými ručníky, tekutými mýdly. Papírové ručníky házet 

do označeného koše

všichni učitelé i 

provozní 

zaměstnanci
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14

12

10

13

vedení školy

9

Rozvíjet fyzickou zdatnost všech žáků v hodinách TV, vytvářet prostředí pro 

možnost mimoškolní TV, podporovat reprezentaci školy ve sportovních 

disciplínách

Je nutné respektovat zprávy z PPP, z různých jiných odborných vyšetření. 

Věnovat se nejen žákům se SVP, ale i žákům nadaným. Podporovat jejich 

nadání například doporučením na odbornou školu podporující jejich nadání

učitelé vyučující 

žáky se SVP, AP, 

výchovný poradce, 

speciální pedagog

Modernizovat výpočetní techniku (počítače, notebooky, tiskárny, skenery), a 

to dle potřeby zvyšování závislosti výuky na těchto prostředcích a nutnosti 

zapojení žáků do distanční výuky

vedení školy, 

učitelé informatiky

učitelé TV, vedoucí 

sportovních 

kroužků, vedení 

školy

Zabezpečit prostory pro výuku náboženství v budově školy

Jako prioritu v TV propagovat bezpečnost, nepřeceňování vlastních sil. 

Snažit se u žáků zvyšovat tělosnou kondici na úkor času věnovanému 

výpočetní technice. Aktivně zapojit příslušné ročníky do plavání. Rozvíjet 

manuální zručnost žáků v hodinách PČ a Pě (práce na školním pozemku, 

ve školní dílně. Pravidelně zajišťovat pro žáky 4. ročníku dopravní výuku

učitelé příslušných 

předmětů

Věnovat zvýšenou pozornost rozvoji sociálně patologickcýh jevů, hlavně 

kouření, pití alkoholu, užívání omamných látek, šikany a kyberšikany. Při 

zjištění přestupků okamžitě informovat rodiče a příslušné orgány

všichni učitelé, VP, 

ŠMP, provozní 

zaměstnatnci



Celkem Chlapců Dívek

I. Mgr. Bartošková Dagmar 19 10 9

II. Mgr. Plundráková Petra 16 6 10

III. Mgr. Varaďová Eleni 17 8 9

V. Glaserová Michaela 16 10 6

I. - V. 78 41 37

Průměr I. stupeň 15,6 8,2 7,4

VI. Mgr. Hříbková Jitka 22 11 11

VII. Mgr. Staniczková Tamara 19 8 11

VIII. Mgr. Csanádiová Anna 17 8 9

IX. Mgr. Přibíková Alena 23 13 10

Průměr II. Stupeň 20,25 10 10,25

VI. - IX. Celkem: VI. – IX. třída 81 40 41

I. - IX. Celkem: I. – IX. třída 159 81 78

Průměr ZŠ Dyjákovice 17,666667 9 8,6666667

Třída Třídní učitel

Počet žáků

Příloha č. 1

TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023

3710IV. Mgr. Janáková Zuzana



1 Bartošková Dagmar Preventista PO

2 Csanádiová Anna Kabinet TV

Správce učebny INF

Kabinet D

Kabinet PČ

Prodej školních pomůcek

Sklad učebnic

4 Mikešová Dagmar Speciální pedagog

preventista soc. pat. Jevů

Kabinetní sbírka I. stupně  

Správce sborovny I. stupeň

Kabinet a správce dílny

Kabinet M

Správce učebny F a Ch

Kabinet F a CH

Výchovný poradce 

Kabinet Př

Správce sborovny II. Stupeň

Kabinet Z

Kabinet lyže 

Kabinet ŠD

Správce keramické dílny

Kabinet jazyků a ČJ

Knihovna (učitelská i žákovská)

Správce skladu čistících prostředků

Správce spisovny

12 Varaďová Eleni Zdravotník školy

13 Vysočan Petr Kabinet HV

Bezpečnostní technik

Pověřen vedením správních zaměstnanců
14 Zukal Vojtěch

9 Fiala Lubomír

7 Přibíková Alena

Tomanová Marie11

Vítková Růžena10

Staniczková Tamara8

Přidělení kabinetních sbírek

6 Plundráková Petra

Příloha č. 2

a některých funkcí

Hříbková Jitka3

3 Růžička Rostislav



název kdy kde

Bartošková Dagmar Sportovní hry St 13.20-14.05 tělocvična Út 11.30 - 12.15 Čt 11.30 - 12.15

Csanádiová Anna dle domluvy Po 13.45 - 14.30

Fiala Lubomír dle domluvy dle domluvy

Glaserová Michaela Po 7.50 - 8.35 St 12.30 - 13.15

Hříbková Jitka Dle domluvy v 7.00 - 7.30
Po, Čt 13.45 - 14.30    

Pá 12.30 - 13.15

Janáková Zuzana Čt 7.30 - 8.35 dle domluvy

Mikešová Dagmar dle domluvy dle domluvy

Plundráková Petra Sportování činnost - dívky Út 13.20-14.05 tělocvična Po 12.30 - 13.15 St 11.35-12.20

Piscová Klára dle domluvy Pá 13.45 - 14.30

Přibíková Alena       dle domluvy Po, Út, St 13.45 - 14.30 

Růžička Rostislav Florbal (asistent trenéra) St 14.05 - 17.05 tělocvična dle domluvy Čt, Pá 12.30 - 14.30

Staniczková Tamara dle domluvy
Út 13.45 - 14.30          

St12.30 - 13.15

Tomanová    Marie Po, Čt 7.00 -7.30 dle domluvy
Varaďová      Eleni Logopedie Po 12.30 - 13.15 učebna 3. třídy Út 8.00 - 8.30 dle domluvy

Vítková Růžena Keramika Po 14.00-15:00 keramická dílna II. dle domluvy dle domluvy
Vysočan     Petr bubínky pátek 13.45-14.30 učebna HV pátek 8.00-9.00 dle domluvy

konzultace                       

(rodiče)

konzultace, doučování 

(žáci)

Příloha č. 3



Oblasti působení výchovného poradce

1.       Kariérové poradenství

a)       Poradenská pomoc žákům při volbě povolání

b)      Spolupráce s rodiči žáků v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení

c)       Spolupráce s IPS Úřadu práce Znojmo

d)      Poskytování informací o možnostech dalšího uplatnění žáků

2.       Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost

a)       Vyhledávání žáků vyžadujících zvláštní pozornost a péče o ně

b)      Práce s žáky se specifickými poruchami učení, s žáky s výchovnými  a naukovými problémy, s  žáky cizinci, s žáky nadanými

c)       Zajišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s PPP Znojmo

3.       Metodická činnost

a)       Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

b)      Zprostředkování metod pedagogické diagnostiky ostatním pedagogickým pracovníkům

c)       Naplňování metodických opatření, tvorba a vyhodnocení IVP

Zjištění počtu vycházejících žáků

Zpracování harmonogramu kontrolních vyšetření

Vypracování seznamu žáků s podpůrnými opatřeními

Evidence nově příchozích žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Kontrola, aktualizace a doplnění IVP

Předběžný průzkum profesní orientace vycházejících žáků

Zahájení a rozvržení pedagogické intervence

Aktualizace nástěnky VP

Nákup pomůcek pro žáky s poruchami učení

Konzultace s PPP

Spolupráce s PPP - nová vyšetření

Zajištění Atlasů školství pro vycházející žáky, seznámení žáků s touto brožurou

Orientační pohovory s vycházejícími žáky

Kontrolní vyšetření žáků 9. ročníku s IVP

Práce se žáky s poruchami učení

Dny otevřených dveří, Burza škol ve Znojmě

Zajištění informačních materiálů o středních školách

Zájem žáků o povolání - konkretizace

Odeslání přihlášek na školy s talentovými zkouškami

Informace učitelům na pedagogické radě - nová vyšetření

Činnost dyslektických kroužků

Upřesňování profesní orientace vycházejících žáků

Vyplňování předběžných přihlášek k volbě povolání

Pohovory s nerozhodnutými žáky a rodiči

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

Prezentace středních škol

Průběh přípravy žáků k pohovorům na SŠ

Konzultace se žáky o vhodné volbě středních škol

Schůzka s rodiči a zástupci středních škol - předávání zápisových lístků

Informace žákům 5. a 7. tříd o studiu na gymnáziu

Vyhodnocení IVP

Aktualizace nástěnky  - přijímací řízení

Návrhy na vyšetření žáků v PPP

Vyplňování a odesílání přihlášek

Činnost dyslektických kroužků

Kontrola platnosti vyšetření

Konzultace - obtížně prospívající žáci

Beseda žáků 8. ročníku na úřadu práce

Kompenzační pomůcky - nákup

Konzultace s PPP

Průběh rozmisťovacího řízení

Pomoc při odvolání a umístění nepřijatých žáků

Spolupráce s IPS ÚP Znojmo

Zpracování seznamu umístěných žáků

Zhodnocení výsledků přijímacího řízení

Práce se žáky s poruchami učení a chování

Informace o umístění žáků

Činnost dyslektických kroužků

Návrhy žáků na integrace, kontrolní vyšetření

Prevence záškoláctví - kontrola absencí

Vyhodnocení IVP

Uspořádání materiálů výchovného poradenství

Výchovné komise problémových žáků

Konzultace s rodiči

Spolupráce s preventistkou sociálně patologických jevů

Zpracovala: Mgr. Přibíková Alena, výchovný poradce

Září

Říjen

Listopad

Příloha č. 4

Rámcový plán práce výchovného poradce 2022/2023

Květen

Červen

Průběžně

Zpracovala: Mgr. Přibíková Alena, výchovný poradce

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben



Poř.č. Příjmení a jméno zařazení

1. Bartošková Dagmar učitelka

2. Csanádiová Anna učitelka

3. Čejdová Jana účetní

4. Fiala Lubomír ředitel

5. Gebová Eva uklizečka

6. Gígelová Pavla uklizečka

8. Hrnčíř Petr spráce PC

9. Hříbková Jitka učitelka

10. Hříbková Květoslava AP

11. Janáková Zuzana učitelka

12. Juhaňáková Klára AP

13. Kloudová Kateřina AP

učitelka

ŠMP

speciální pedagog

15. Piscová Klára učitelka

16. Plundráková Petra učitelka

17. Prokešová Iveta AP

učitelka

výchovný poradce

19. Růžička Rostislav učitel

AP

vychovatelka

21. Staniczková Tamara AP

22. Strašáková Zdeňka AP

23. Tomanová Marie zástupce ředitele

24. Varaďová Eleni učitelka

vychovatelka

AP

26. Vysočan Petr učitel

správce budov

topič

14. Mikešová Dagmar

Zukal Vojtěch27.

Vítková Růžena25.

Sokolová Zdenka20.

Přibíková Alena18.

Pracovníci školy, funkční zařazení

Příloha č. 5

Glaserová Michaela7. učitelka



k 1. 9. 2022

Pracovní zařazení OOPP Doba použití Mycí a čistící prostředky Orientační cena

pracovní oděv 12

pracovní obuv kožená uzavřená 12

gumové rukavice PP

gumové holínky 36

pracovní rukavice kožené PP

ochranné brýle nebo štít PP

pracovní oděv 12

pracovní obuv kožená uzavřená 12

pracovní oděv 12

gumové rukavice PP

pracovní obuv protiskluzová 12

Učitel F,CH,VV, plášť keprový 12

laboratorních cvičení, další nutné prostředky dle povahy PP

a pěstitelství pracovní rukavice 12

ANO 1 000 Kč

Topič ANO 1 000 Kč

Uklizečka ANO 2 000 Kč

Příloha č. 6

OOPP poskytované na ZŠ Dyjákovice

Školník dle potřeby 5 000 Kč



ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ DYJÁKOVICE

VEDOUCÍ PRACOVNÍK 

Mgr. Alena Přibíková
E-mail: alena.přibikova@zsdyjakovice.cz

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Alena Přibíková
E-mail: alena.přibikova@zsdyjakovice.cz

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Dagmar Mikešová
E-mail: dagmar.mikesova@zsdyjakovice.cz

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Dagmar Mikešová
E-mail: dagmar.mikesova@zsdyjakovice.cz

ČLENOVÉ
Mgr. Lubomír Fiala - ředitel školy – člen, e-mail: lubomír.fiala@zsdyjakovice.cz

Mgr. Marie Tomanová - zástupce ředitele školy – člen,
e-mail: marie.tomanova@zsdyjakovice.cz

ŠKOLNÍ LOGOPED - externí pracoviště Znojmo

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG -  externí pracoviště Znojmo (PPP Znojmo)

Minimální preventivní program vychází zejména z těchto předpisů pro oblast prevence rizikového chování u 

dětí a mládeže:
Minimálně preventivní program školy vychází z těchto dokumentů:

1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve

    školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28

2. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,

    prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10194/2002-14

3. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve

    školách a školských zařízeních č.j. 21149/2016

4. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům

    rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14423/99-22

5. Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci zneužívání

    návykových látek ve školách a školských zařízeních č.j. 16227/96-22

6. Směrnice k prevenci rizikového chování č.j. 0328/2013

Vychází z těchto zákonů:

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí

- Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve

  věcech mládeže a o změně některých zákonů

- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

- Zákon č. 140/1967 Sb., trestní zákon

- Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Charakteristika školy

Základní škola Dyjákovice je rozdělena na první a druhý stupeň, každý stupeň má svoji vlastní budovu, které jsou od sebe 

vzdáleny cca 70m přes silnici. Každý stupeň má jednu třídu. Celkově vzděláváme 165 žáků.

Škola nabízí využití školní družiny pro žáky prvního stupně.

Školní jídelna je hned vedle školní budovy druhého stupně přes silnici. Na obědy doprovází žáky paní vychovatelky, učitelé 

nebo děti chodí samy.

Škola i školní družina nabízí žákům možnost využití mnoho zájmových kroužků pod vedením proškolených pedagogů.

Minimální preventivní program (MMP) je dokument školy a je zaměřený především na výchovu žáků ke zdravému životnímu

stylu, na jejich sociální a osobnostní rozvoj a také na rozvoj sociálně komunikativních dovedností. Tento dokument vychází z

pokynu MŠMT, který mezi rizikové chování řadí užívání návykových látek, jako jsou drogy, alkohol, kouření nebo virtuální

drogy, dále zde najdeme gambling, kriminalitu, šikanu nebo jiné násilí, záškoláctví, rasismus, antisemitismus, intoleranci,

xenofobii, kyberšikanu aj. Na realizaci minimálního preventivního programu se podílí nejen celý pedagogický sbor, ale také další

instituce, které se zabývají prevencí rizikového chování. 

Sociálně patologické jevy patří bezesporu mezi největší společenské problémy, proto je primární prevence velmi důležitá spolu

se vzděláváním žáků. Tato prevence má za úkol předcházet těmto sociálně nežádoucím jevům a podpořit odolnost vůči nim.

Klíčovou roli zde hraje poskytování informací žákům a vedení diskuze na toto téma. 

Cílem tohoto MMP je předcházení rizikového chování u žáků ve spolupráci se zákonnými zástupci. V případě jejich zjištění je

potřeba zamezit jejich dalšímu šíření, a to ve spolupráci nejen se zákonnými zástupci, ale také s dalšími institucemi. Nutné je pak

společně formovat takovou osobnost žáka, která je schopná orientovat se v dané problematice vzhledem ke svému věku, ptát

se, zkoumat ji, dělat vlastní rozhodnutí a být za ně zodpovědná a která bude zvládat základní sociální dovednosti. Mezi základní

princip strategie prevence rizikového chování patří především výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a osvojení si pozitivní 

sociální chování. Hlavním cílem MPP je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole. Součástí programu je také

účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech.

VNĚJŠÍ INFORMATIVNÍ ZDROJE

- www.msmt.cz

- www.ppp-znojmo.cz

- www.podaneruce.cz

- www.e-bezpeci.cz 
- www.policie.cz

- www.znojmocity.cz/mestska-policie

- www.znojmocity.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/

Zásady

 

- Program je určen pro žáky školy v průběhu jejich školní docházky, tj. ve věku 6 – 15 let. 

- Zahrnuje prevenci rizikového chování u dětí a mládeže v oblasti užívání legálních i

  ilegálních návykových látek, šikany, kriminality mládeže, záškoláctví, xenofobie a rasismu. 

- Vyžaduje individuální přístup k řešení jednotlivých problémů. 

- Vyžaduje specializovanou formu pomoci, a proto je třeba přímá spolupráce s rodinou

   a dalšími organizacemi (PPP Znojmo, SVP Labyrint Znojmo, Policie ČR, Městská

   policie Znojmo, OSPOD, neziskové organizace). 

- Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého

  školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace

  žáků a pedagogů a ke změnám vyučovacích metod. 

Analýza současného stavu 

Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin rizikového

chování a vytyčení cílů prevence. Ke zjištění současného stavu rizikového chování ve škole byly využity hodiny předmětů

výchovného charakteru, především výchovy k občanství, výchova ke zdraví.
Cíle

 

- Cílem naší školy je snížit četnost výskytu rizikových forem našich žáků preventivní prací,

  dalším vzděláváním a důsledností se budeme snažit, aby se na škole nevyskytovaly

   problémy s drogami a šikanou.

- Být školou, která věnuje pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu.

- Usilujeme o to, aby v naší škole byli žáci, učitelé a rodiče partneři.

- Chceme, aby školní prostředí bylo pro všechny příjemné, estetické, aby efektivně fungovalo.

- Zvýraznit význam výchovy volnočasových aktivit jako výraznou preventivní alternativu

   k drogám. Žákům umožnit tvůrčí využívání volného času.

- Podat základní informace o druzích drog, jejich účincích, původu, rozšíření, vzniku

  závislostí a jejich dopadu na život jedince, rodiny a širší společnosti.

- Naučit žáky rozlišovat experimentální užívání drogy, nadměrné užívání a závislost.

- Seznámit žáky se strategiemi jak žít ve společnosti ohrožené drogami a přitom se jí vyhnout

  (nácvik chování).

- Chceme podpořit diskusi o nevhodných formách chování, aktivní učení, rozvíjet hodnotové

   postoje v hodinách výchovy ke zdraví, občanské nauky, dramatické výchovy.

- Věnovat se nácviku komunikačních dovedností a asertivních technik.

- Zlepšit spolupráci s rodiči.

Očekáváme, že:

- Aktivity napomohou žákům osvojit si zdravý životní styl, pomohou prohloubit právní

  vědomí žáků a uvádět ho do praxe, pomohou odstranit sociálně rizikové jevy (patologické

  jevy) na škole jako je například problémové, agresivní chování a šikanu.

- Naučit žáky asertivnímu chování, reálnému hodnocení sebe a jiných.

- Naší snahou je ochránit školní prostředí od kouření a požívání návykových látek

  a především chránit jejich zdraví.

- Naučit se odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Žáci:

- pochopení významu a výhod zdravého životního stylu  

- předcházení problémovým situacím (asertivní chování, budování vzájemného respektu,

  tolerance, …)

- respektování odlišností druhých

- rozvoj osobnostně sociální výchovy

- vůle a snaha řešit problémové situace nenásilnou formou

- smysluplné trávení volného času

- rozvoj etického vědomí

- posilování právního vědomí

- prohlubování umění komunikace mezi vrstevníky, dětmi a dospělými

- rozvíjet kladné klima školy, přátelské prostředí a budovat v žácích sounáležitost se školou

   (podílení se na vytváření vzhledného zázemí školy, zkvalitňovat životní prostředí)

- posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí

Pedagogové:

- podporovat vzájemnou pozitivní komunikaci mezi kolegy a žáky

- aktivní přístup k dalšímu vzdělávání

- respektování individuality žáků

- spolupráce při preventivních aktivitách pro žáky

- vytváření kladného příkladu pro žáky

- pomoc žákům při překonávání překážek, nabídka služeb odborníků

- zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči

- vytváření kladného příkladu pro žáky

Zákonní zástupci:

 

- aktivní spolupráce s třídními učiteli, se školou

- aktivní podíl zákonných zástupců na kontrole připravenosti žáků do školy

- navštěvování třídních schůzek a konzultací

- motivace vlastních dětí k přípravě na vyučování

- podpora preventivních programů

Preventivní programy pro žáky jsou plánovány na celý školní rok, většina z nich je objednávána během září a října školním

metodikem prevence po konzultaci s třídními učiteli.

Některé programy jsou objednávány až v průběhu školního roku podle aktuální nabídky nebo v souvislosti s potřebami žáků. O

zařazení preventivního programu do výuky jsou žáci

i rodiče informováni předem.

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 

- projednat s pedagogickými pracovníky aktivity školy zaměřené na prevenci šikany,

  záškoláctví, vandalismu a jiných rizikových forem chování 

- plán akcí zaměřených na prevenci rizikových forem chování, komunikace s organizacemi

  Podané ruce o.p.s,.Brno, Vzdělávací společnost e- Duha, Policie ČR, PPP Znojmo a dalšími

  organizacemi. 

- seznámení žáků se školním řádem a s případnými výchovnými opatřeními při porušení

  školního řádu 

- seznámit žáky s funkcí školního metodika prevence (konzultačními hodinami, informační

  nástěnkou) 

- stávajícím žákům a jejich rodičům připomenout možnost obracet se na školního metodika

  prevence v případě problémů souvisejících s rizikovými formami chování 

- schránka důvěry (umístěna u vchodu do ředitelny)

- spolupracovat s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence 

- sledovat, evidovat a podílet se na řešení problémů souvisejících s rizikovými formami

  chování 

- zajištění adaptace žáků 6. ročníku ve spolupráci se školním metodikem prevence a PPP

  Znojmo

 LISTOPAD- PROSINEC 
- sledování školní docházky (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana, porušování školního

  řádu…) 

- šetření školního klimatu

- individuální pohovory se žáky, kteří mají výchovné problémy nebo vykazují sklony

  k sociálně - patologickému chování

 LEDEN – ÚNOR 

- sledování školní docházky (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana, porušování školního

  řádu…) 

- dětské skupiny osobnostního rozvoje

- individuální pohovory se žáky, kteří mají výchovné problémy nebo vykazují sklony

   k sociálně - patologickému chování 

- spolupracovat s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností

  rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd - monitoring klima třídy 

BŘEZEN – DUBEN 

- monitoring klima třídy 

- individuální pohovory se žáky, kteří mají výchovné problémy nebo vykazují sklony

   k sociálně - patologickému chování 

- preventivní program pro 1. a 2. stupeň realizovaný Policií ČR, Městskou policií a ZZS

KVĚTEN- ČERVEN 

- preventivní programy realizované organizací PPP Znojmo

- vztahy ve třídě 

- zdravověda, výchova ke zdraví, základy první pomoci

- prevence závislosti na PC, mobilu

- prevence alkoholismu a drogové závislosti 

- prevence šikany, kyberšikany

- stop předsudkům 

- prevence rizikového chování v oblasti sexuální, mateřské a rodičovské výchovy

- drogová prevence 

- hodnotit realizaci minimálního preventivního programu za školní rok 2021/2022

- poděkování kolegům za spolupráci

SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

 

Díky úzké spolupráci s PPP Znojmo a SVP Labyrint Znojmo bývají naši žáci cílem šetření klimatu školních tříd. Ta jsou

přínosem nejen pro žáky samotné, ale i pro pedagogy, neboť si mohou stanovit priority a formy práce se třídou. S

pracovnicemi obou organizací přicházejí žáci 6. ročníků do kontaktu hned v úvodu školního roku na adaptačních dnech a poté

při následné intervenci. Využíváme programů jednotlivých složek integrovaného systému- Městská policie Znojmo, Charita,

klub Coolna, OSPOD, Městské lesy Znojmo, HZS Znojmo, Hrušovany nad Jevišovkou a Vězeňská služba Znojmo. V rámci

vyučovacích předmětů využíváme nabídku edukačních programů Jihomoravského muzea ve Znojmě

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ A POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Všechny přestupky jsou evidovány a řešeny buď formou výchovného pohovoru, nebo v rámci výchovné komise. Ta je složena

z následujících členů – ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně, školní metodik prevence, třídní učitel a

samozřejmě zákonný zástupce žáka, ve zvlášť závažných případech jsou přizváni odborníci stran policie či OSPODu. Toto

uskupení má za úkol zesílit dohled nad závažnými přestupky (držení, nebo užívání lehkých drog, krádeže, záškoláctví, pokročilá 

šikana, nevhodné chování, výrazné zhoršení prospěchu). Sama výchovná komise by neměla mít represivní charakter, nýbrž

především výchovně- preventivní.

Ve třídách probíhají pravidelné třídnické hodiny, ve kterých mohou pedagogové v rámci komunitního kruhu řešit veškeré

problémy, připomínky, návrhy. 

Ve škole druhého stupně je umístěna vedle ředitelny schránka důvěry. „Nasloucháme žákům“.

METODY A FORMY MPP 

- výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních (vytváření eticky hodnotných postojů

  a způsobu chování (

- akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce

  s Policií ČR a Městskou policií, OSPOD)

- zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu

  a kouření

- zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou výletů, exkurzí, tematických

  dnů, sportovních akcí aj.

- ekologie (uklízíme Česko)

- třídnické hodiny 

- adaptační programy 

- schránka důvěry 

- webové stránky školy 

- návštěvy divadelních představení, besed, další výchovně vzdělávací programy apod.

- účast na různých soutěžích 

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A VEŘEJNOST 

- seznámení zákonných zástupců a veřejnosti s programem MPP na třídních schůzkách

- umístění MPP na web školy a ve volně přístupných prostorách školy 

- nabídka konzultačních hodin 

- nabídka propagačních materiálů a užitečných web odkazů 

- nástěnka s preventivní tematikou 

- seznámení rodičů s postupem školy při šetření přestupků 

- konzultace s jinými subjekty a odborníky

- komunikace s rodiči při šetření přestupků žáků v době výchovné komise školy 

Vypracovala: Mgr. Dagmar Mikešová

školní metodik prevence

Minimální preventivní program pro ZŠ Dyjákovice
na školní rok 2022/2023
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