
  

 

Minimální preventivní program ZŠ 28. října 581, Žamberk 
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název a adresa školy, pro 
kterou platí tento MPP 

Základní škola Žamberk, 28. října 581, 564 01 Žamberk 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Žejdlík 

Telefon na ředitele 608 308 885  

E-mail na ředitele zejdlik.jaromir@zs28rijna-zamberk.cz 

 

Jméno školního metodika 
prevence 

Mgr. Barbora Nováková 

Telefon 604 371 865 

E-mail  novakova.barbora@orlicko.cz 

Specializační studium Ano Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání Masarykova univerzita Brno, Pdf- Prevence sociálně patologických 
jevů 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Luděk Holeček 

Telefon  777 308 841 

E-mail  holecek.ludek@zs28rijna-zamberk.cz  

Specializační studium Ano Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání Univerzita Hradec Králové- Výchovné poradenství 

 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet ped. pracovníků 

ZŠ – I. stupeň     7 144 10 

ZŠ - II. stupeň    8 180 12 

Celkem  16 324 22 

 

Školní rok: 2021/2022 



  

2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  
 
Naše škola se nachází v centru města Žamberk nedaleko Masarykova náměstí v budově bývalého okresního 
hejtmanství a okresního soudu. Škola je vybavena učebnami s PC s připojením na internet, dataprojektory, 
dvěma počítačovými učebnami, odbornými učebnami na cizí jazyky, učebnou Zeměpisu, Přírodopisu, 
Fyziky, Hudební výchovy. Dále reedukační učebnou pro žáky s SVPU, která slouží pro individuální nápravu- 
doučování.  
V době přestávek žáci 1. stupně využívají chodby k hrám a drobným sportovním aktivitám. Žáci 2. stupně 
přestávky většinou tráví ve třídách nebo odpočinkové části, která je umístěna ve 2. patře budovy před 
učebnou chemie.  
V budově školy je též jídelna. Školní dvůr mohou žáci využívat před odpoledním vyučováním. Za příznivého 
počasí zde probíhá i výuka. Nedaleko školy je venkovní hřiště se zázemím a rozlehlý park. Školní družina 
s malou tělocvičnou a odborné učebny- kuchyňka s jídelnou, dílny, keramika a výtvarný ateliér sídlí 
v budově hned naproti základní škole.  
 
Ve škole pracuje Školská rada v počtu 6 členů (2 zástupci pedagogického sboru, 2 zástupci zřizovatele a 2 
zástupci rodičovské veřejnosti) a Žákovský parlament (2 zástupci z každé třídy počínaje 4. ročníkem). 
Veškeré sociální zařízení v budově odpovídá hygienickým normám a je o přestávkách pravidelně 
kontrolováno pedagogickým dozorem. 
 
Školu nenavštěvují jen děti žijící v Žamberku. Je spádovou školou pro děti z azylového domu a pro žáky 
z okolních obcí, kteří dojíždí převážně od 6. ročníku. Integrujeme děti s odlišnostmi a handicapy. Z toho 
pramení určitá rizika, kterým jsou žáci vystaveni. 
 
Riziko výskytu sociálně patologických jevů:  
Některé děti jsou sociálně znevýhodněné (neúplné rodiny, nedostatek finančních prostředků apod.), 
adaptace na nové prostředí, spolužáky, dojíždění do obcí v okolí.  
 
Daří se nám úspěšně budovat harmonické soužití mezi všemi jmenovanými skupinami a vytvářet ve škole 
pozitivní klima. Vytipovaní žáci mají možnost bezplatných obědů, možnost individuálního doučování a 
náprav SVPU se speciálním pedagogem. Na začátku školního roku zařazujeme adaptační třídenní pobyty 
pro žáky 6. ročníků. Pro dojíždějící žáky je ráno otevřena jedna učebna, kde mohou čekat na vyučování, 
popř. škola nabízí kroužek Anglického jazyka v ranních hodinách. Ve školní družině je školní klub pro starší 
dojíždějící žáky, v odůvodněných případech i pro místní žáky.  
Věnujeme pozornost rizikovým skupinám, školnímu poradenství i spolupráci s rodiči. Výskyt nežádoucích 
jevů řešíme týmově, pokud je potřeba i ve spolupráci s jinými zařízeními- Policie ČR, Městská policie, 
OSPOD, PPP, SPC, krizová centra, pediatři, kurátoři pro děti a mládež apod. 
  
Další, nedílnou součástí prevence tvoří aktivity mimo výuku (nepovinné volitelné předměty a zájmové 
činnosti, výlety, výjezdy a akce, exkurze, běžkařský zimní kurz v 5. ročníku, adaptační kurz v 6. ročníku, 
lyžařský kurz v 7. ročníku, sportovní dny, Vánoční trhy, Dvorní slavnost, Školní akademie.  
 
Škola zaměřuje své aktivity na prohlubování pozitivního klimatu ve škole.  Na vztahy mezi žáky, žáky a 
učiteli a také na vztahy mezi školou a rodiči, na pozitivní vnímání a hodnocení školy veřejností. 
 
V našem městě mají děti možnost navštěvovat ZUŠ, dům dětí a mládeže Animo s širokou nabídkou 
kroužků, vodácký oddíl, atletický oddíl, tenisový oddíl,… 
 
 
 
 



  

3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP  
 
Na ZŠ je nezbytné vytvořit zdravé a bezpečné prostředí, proto je nutné se zaměřit na primární prevenci 
rizikových jevů. Za primární prevenci odpovídají všichni pedagogové ZŠ. Žáci mají možnost oslovit 
jakéhokoliv pedagoga a svěřit se mu se svými problémy ať školními či mimoškolními. Pedagogové musí 
zachovat mlčenlivost a diskrétnost při řešení všech otázek spojených s problematikou rizikových jevů. 
 

 

Cíl:  Prevence užívání návykových látek 

Ukazatele dosažení cíle: jsou informováni o škodlivosti užívání návykových látek  
vědomě oddalují první kontakt s návykovými látkami 
dokáží si představit pomocí brýlí opilost a účinky drog  

 
 

Cíl:  Zdravý životní styl 

Ukazatele dosažení cíle: znají správnou životospráva, duševní hygienu, ... 
znají škodlivost vlivů medií a reklamy – ideál krásy, módní trendy 
mají kladný vztah ke svému tělu „jsem jaký jsem“ 
mají informace k problematice poruch příjmu potravy. Vědí, že 
jde o závislosti  
dokáží se pohybovat bezpečně na silnicích 
mají kladný vztah k životnímu prostředí  
zvládnou poskytnout první pomoc a orientují se v integrovaném 
záchranném systému 
 

 

Cíl:  Prevence záškoláctví 

Ukazatele dosažení cíle: vnímají hodnotu vzdělání 
Jsou v individuálním kontaktu s učiteli  
Škola spolupracuje s rodiči 
Škola spolupracuje s jinými subjekty na dodržování povinné 
školní docházky (OSPOD, Policie, dětský lékař, ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl:  Prevence šikany a kyberšikany 

Ukazatele dosažení cíle: žáci mají zdravé vrstevnické vztahy 
posílené mezilidské vztahy 
jsou informováni o znacích a stádiích šikany 
podporují správnou komunikaci mezi všemi jedinci školního 
prostředí  
jsou informováni o hrozbách kyber-světa 
dokáží se orientovat v problematice šikany a kyberšikany 



  

4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 
 
a) Pedagogové 
Do minimální prevence je zapojen každý pedagogický pracovník ZŠ a to v činnosti výchovné či vzdělávací. 
V rámci vytvoření týmu pedagogů, kteří jsou experty v primární prevenci je důležité: 
- DVPP v oblasti primární prevence ŠMP a dalších pedagogických pracovníků 
- pokračování ve spolupráci s externími subjekty podporujícími školu v primární prevenci např. OMP, 
KMP, OSPOD, Policie, ... 
 
 

Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

Bálintovské semináře, konzultace 

Stručná charakteristika Učitelé mají možnost řešit své pracovní nesnáze a 
problémy v bezpečném komunitním kruhu. Ostatní 
kolegové se snaží poskytnout radu, svou zkušenost, 
podporu. Pocit sdílení a sounáležitosti kolektivu. 

Realizátor/lektor Barbora Nováková 

Počet proškolených pedagogů 1 

Počet hodin dle potřeby kantorů, max. 1x týdně 

Termín konání dle domluvy 

 



 5 

b) Žáci  
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 
Dlouhodobá primární prevence prochází napříč ZŠ prostřednictvím průřezových témat, která jsou povinnou 
součástí ŠVP a 
dále na škole poskytuje programy primární prevence ACET ČR, o. s. Vždy 2 programy na každý ročník 
v průběhu školního roku. 
Poskytovatel při realizaci PP: 
dodržuje odborné standardy kvality a etické normy; 
b) uplatňuje pozitivní orientaci preventivních programů; 
c) reaguje na identifikované potřeby cílové skupiny; 
d) klade důraz na interakci a aktivní zapojení cílové skupiny; 
e) dbá na cílenost a srozumitelnost předávaných informací; 
f) dodržuje komplexnost a návaznost programů. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Specifická prevence 
 

Název programu Adaptační kurz 

Typ programu  Pobytová akce 

Stručná charakteristika 
programu 

Koheze kolektivu, přijetí nových žáků, získání společných 
zážitků a pozitivních zkušeností 

Realizátor Škola 

Cílová skupina Žáci 6. tříd 

Počet hodin programu 3dny 

Návaznost programu na cíle 
MPP 

Koheze kolektivu, přijetí nových spolužáků 

Ukazatele úspěšnosti Dobré klima ve třídě, spolupráce, vzájemná pomoc 

Termín  září 2021 

Zodpovědná osoba Barbora Nováková, třídní učitelé 

 
 
 

Název programu Lyžařský výcvikový kurz 

Typ programu  vzdělávací kurz 

Stručná charakteristika 
programu 

Lyžařský výcvik se zaměřením na budování kladného 
vztahu ke sportu, posílení fyzické kondice žáků, aktivity 
zaměřené na budování pozitivních vztahů ve třídě. 

Realizátor Škola ZŠ 28. října Žamberk 

Cílová skupina 7. a 8. třídy 

Počet hodin programu 5dní 

Návaznost programu na cíle 
MPP 

koheze kolektivu, prevence šikany a dalších soc. pat. jevů 

Ukazatele úspěšnosti Zlepšení fyzické kondice, výkonnosti v TV. Upevnění vztahů 
mezi žáky v ročníku. 

Termín  Únor 2022 

Zodpovědná osoba Anna Dobrovská 

 
 
 
 

Název programu První pomoc 

Typ programu  přednáška 

Stručná charakteristika 
programu 

Žáci se seznámí a sami si prakticky vyzkouší základy první 
pomoci v ohrožení života. Jak se zachovat v krizové situaci. 
Získají informace o záchranném integrovaném systému 
v ČR. 

Realizátor zdravotník- paní Všetičková 

Cílová skupina 6. - 9. ročníky 

Počet hodin programu 1 

Návaznost programu k cíli MPP Ochrana svého zdraví i druhých osob, řešení krizových 
situací. 

Ukazatele úspěšnosti Žáci dokáží přivolat pomoc při zranění, krizové situaci. 
Zvládnou poskytnout první pomoc.  

Termín  zatím není dohodnuto 

Zodpovědná osoba Jana Stratilová 



  

Preventivní programy ACET z. s. 
 
 
Příloha č. 1 – Schválená koncepce realizace preventivních programů 
 
 

DATUM 
REALIZACE PROGRAM ROČNÍK TŘÍDA LEKTOR CENA 

12. 1. 8:00 Kamarádem být, kamarády mít 2x2h 1. AB Svoboda 2000 

12. 1. 8:00 Jsme parta 2x2h 2. AB Kadlec 2336 

12. 1. 8:00 Jsme tým 2h 3. A Suchomel 1000 

13. 1. 8:00 Plavba po online moři 2h 4. A Svoboda 1000 

12. 1. 9:55 Říkat ano, říkat ne 2h 5. A Suchomel 1000 

13. 1. 8:50 Bolest, nemoc jménem šikana 3h 6. A Suchomel 1500 

13. 1. 8:50 Bolest, nemoc jménem šikana 3h 6. B Kadlec 1836 

19. 1. 8:50 Skrytá nebezpečí internetu 2 3h 7. A Svoboda 1500 

19. 1. 8:50 Skrytá nebezpečí internetu 2 3h 7. B Kadlec 1836 

19. 1. 8:50 Jak se nenechat podvést 3h 8. B Suchomel 1500 

20. 1. 8:50 Jak se nenechat podvést 3h 8. B Svoboda 1500 

20. 1. 8:50 Světová náboženství a sekty 3h 9. A Suchomel 1500 

20. 1. 8:50 Světová náboženství a sekty 3h 9. B Kadlec 1836 

      

24. 3. 8:00 Šikana, škádlení a já 2x2h 1. AB Suchomel 2000 

24. 3. 8:00 Naše tělo jako domov 2x2h 2. AB Svoboda 2348 

30. 3. 8:50 Pozor nebezpečí 2h 3. A Svoboda 1000 

30. 3. 10:50 Aby učení nebylo mučení 2h 4. A Svoboda 1000 

30. 3. 8:50 Moje planeta, můj domov 3h 5. A Kadlec 1836 

31. 3. 8:50 Skrytá nebezpečí internetu 1 3h 6. A Svoboda 1500 

29. 3. 8:50 Sex, AIDS a vztahy 3h 7. A Svoboda 1848 

20. 4. 8:50 Sex, AIDS a vztahy 3h 7. B Svoboda 1500 

30. 3. 8:50 Přátelství a láska 3h 8. A Suchomel 1500 

20. 4. 8:50 Holokaust a předsudku 3h 9. A Suchomel 1500 

20. 4. 8:50 Holokaust a předsudku 3h 9. B Kadlec 1836 

31. 3. 8:50 Přátelství a láska 3h 8. B Suchomel 1500 

31. 3. 8:50 Skrytá nebezpečí internetu 1 3h 6. B Kadlec 1836 

    celkem 41 548,- 

 

 



  

c) Rodiče 
Mají možnost získat informace o dění ve škole i o svém dítěti na třídních schůzkách, které se konají 3krát za 
školní rok. Na individuální konzultaci s učitelem po předchozí domluvě. 
Mají možnost společného setkávání žáků, rodičů a učitelů na akcích pořádaných školou. 
Jsou informováni o dění ve škole a o aktualitách na webových stránkách školy a prostřednictvím 
žákovských knížek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Použité zkratky:  
MPP – Minimální preventivní program  
RCh – Rizikové chování 
SPJ – Sociálně patologické jevy 
NNO – Nestátní neziskové organizace 
ŠMP – Školní metodik prevence 
RVP – Rámcová vzdělávací program 
ŠVP – Školní vzdělávací program 
SVPU – Specifické vývojové poruchy učení 
KDE HLEDAT POMOC  
Pedagogicko – psychologická poradna; okresní metodik prevence 
PhDr. Novotná Petra 
e-mail: info@pppuo.cz 
tel.: 465 521 296; 465 525 555 
adresa: Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí 
 
Krajský metodik prevence 
Mgr. Černíková Renata 
tel.: 466 026 240 
adresa: KÚ Pardubice OŠMS 
 
Odbor sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD) 
vedoucí odboru: Mgr. Ducháčková Dagmar  
e-mail: d.duchackova@muzbk.cz 
tel.: 465 670 230 
 
vedoucí oddělení: Bc. Temnyáková Světlana  
e-mail: s.temnyakova@muzbk.cz 
tel.: 465 670 231 
 
Policie ČR 
tel.: 465 614 333 
adresa: Husovo nábřeží 314, Žamberk 
 
Městská policie 
e-mail: policie@muzbk.cz 
tel.: 465 670 265; 775 580 581 
adresa: Nádražní ulice 833, Žamberk 
 
Speciálně – pedagogické centrum Kamínek 
Mgr. Lada Štantejská 
e-mail: zvs.ps@wo.cz 
adresa: Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí 
 
Středisko výchovné péče Mimóza 
Mgr. Jirout Milan 
e-mail: info@svp-mimoza.cz 
tel.: 464 526 969 
adresa: Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí 
 
Národní linka pro odvykání kouření    800 350 000 

mailto:info@pppuo.cz
mailto:d.duchackova@muzbk.cz
mailto:s.temnyakova@muzbk.cz
mailto:policie@muzbk.cz
mailto:zvs.ps@wo.cz


  

 
LEGISLATIVA, DOKUMENTY V RESORTU MŠMT 
STRATEGIE 

 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 - 2008  
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2945 

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009 
http://wtd.vlada.cz/urad/urad_postaveni.htm 

 Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011 
http://www.mvcr.cz/prevence/system/vlada/2004/index.html 

 
METODICKÉ POKYNY  

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a 
postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních 
(Č.j.: 29 159/2001-26)  

 Metodický doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních (Č.j.: 21291/2010-28) 

 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a 
školských zařízeních (Č.j.: 22294/2013-1) 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a TV k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 
mládeže (č.: 20  006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007) 

 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Č.j.: 14 
423/99-22) 

 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování 
kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Č.j.: 25 884/2003-24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2945
http://wtd.vlada.cz/urad/urad_postaveni.htm
http://www.mvcr.cz/prevence/system/vlada/2004/index.html


  

 
VYHLÁŠKY 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních 

 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

ZÁKONY 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

 Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině  

 Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1. ledna 2007) 

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 

 Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě 

 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  

 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon)  

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
 

 


