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1. Základní údaje: 

 

Jméno ŠMP: Mgr. Rostislav Nepustil 

IČO organizace: 61985953 

Název organizace: SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 

Ředitel/ka: Mgr. Miluše Juráňová 

Výchovný poradce: Mgr. Jana Mádrová 

Školní psycholog: Mgr. Marcela Prvá 

Adresa školy: SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Zřizovatel: Olomoucký kraj 

Rozložení školy, tabulka počtu tříd, ročníků a žáků v jednotlivých třídách školy:   

 střední škola (praktická škola jednoletá, dvouletá) 

 základní škola 

 školní družina 

 přípravná třída 

 školní jídelna 

 

Třída(název) Ročník Celkový počet žáků Poznámka 

Přípravná třída 0 7 7 

II. 2.,3. 8 5+3 

IV. 1.,4. 9 2+7 

VII. 5.,6.,7. 9 3+1+5 

IX. 8.,9. 9 6+3 

SPCH1 2.,3.,4.,6. 9 2+1+4+2 

SPCH2 7.,8.,9. 9 5+3+1 

SPA 7.,8. 4 1+3 

SPB 1.,5.,7. 5 1+3+1 

PRŠ1 1. 6 6 

PRŠ2 1.,2. 8 4+4 

PRJ 1. 8 8 

  91 Celkem 91ž. 

 

 

 

 

2. Analýza stavu: 

 

Na naší škole pracujeme s dětmi ze znevýhodněného sociálního prostředí, s dětmi 

handicapovanými, s kombinovaným postižením  a s dětmi z DD. 



Strategie prevence v letošním školním roce vychází z evaluace PP školy z minulého školního 

roku na podkladě hodnocení všech preventivních aktivit (projektových dnů, interaktivních 

besed a programů, volnočasových aktivit žáků v rámci školy, aktivit spolku HELPMENT, a to 

jak ze strany žáků, TU, pedagogů, ŠMP, všech ostatních zaměstnanců, tak i ze strany vedení 

školy, rodičů žáků. Široké veřejnosti jsou preventivní aktivity školy pravidelně prezentovány 

na webových stránkách školy a v místním tisku. 

Výchova a vzdělání našich žáků jsou realizovány na základě ŠVP s rozpracovanými 

průřezovými tématy PP v rámci témat specifické i nespecifické prevence v předmětech 

jednotlivých tříd a ročníků školy. 

ŘŠ vytváří podmínky pro realizaci preventivních aktivit na škole, za které zodpovídá, řídí je a 

v této souvislosti pověřuje úkoly ŠMP, VP, TU, pedagogické pracovníky a zaměstnance  

školy. ŠMP úzce spolupracuje s VP zejména v oblasti řešení problematiky šikany, 

problémového chování a jednání žáků, záškoláctví, kterou VP řídí, řeší a oznamuje zjištěná 

fakta v součinnosti s vedením školy, s rodiči žáků, s pedagogickými pracovníky školy 

zainteresovaným státním institucím a dle potřeby svolává výchovnou komisi školy. ŠMP je 

pověřen realizací prevenčních aktivit na škole dle PP, řídí v oblasti PP TU, pedagogické 

pracovníky i zaměstnance školy, poskytuje jim podporu a metodické vedení- viz. popis 

činnosti ŠMP.  Školní psycholog realizuje při výskytu RCH u žáků především intervenční 

aktivity pro žáky i rodiče, dále mapování rizikových faktorů, které mají vliv na možnost 

výskytu negativních sociálně patologických jevů na škole.  Metodik prevence, výchovný 

poradce a školní psycholog na škole představují tým školského poradenského pracoviště, 

který vede a řídí ostatní pedagogy v realizaci témat a problematiky PP na škole, řeší společně 

vyskytující se problémy, monitorují situaci ve škole a pravidelně s žáky pracují na realizaci 

prevenčních aktivit. Včasnou intervencí a depistáží zmírňují dopady negativního jednání 

jednotlivců na třídu a ostatní děti. Co se týče kompetencí TU, pedagogických pracovníků 

školy, ti odpovídají za realizaci a evaluaci preventivních aktivit ve třídách školy dle RVP a PP 

školy, poskytují podklady ŠMP, ŘŠ a širšímu vedení školy k vyhodnocení účinnosti a 

efektivity PP na škole, a to v součinnosti i s ostatními zaměstnanci školy. 

Systém prevence, který je průběžně aktualizován,  působí na děti od 1. ročníku až do doby, 

kdy ze školy odcházejí na učiliště. Je realizován dle RVP v jednotlivých předmětech ročníků a 

tříd školy, ne v třídnických hodinách. Do programu prevence spadají i studenti střední školy 

praktické a žáci přípravné třídy. Na žáky je působeno v rámci jednotlivých hodin, 

projektových dnů popřípadě výjezdových akcí. Preventivní aktivity pro rodiče jsou 

realizovány dle potřeby na setkáních rodičů s ŘŠ, na třídních schůzkách nebo na akcích školy 

pro rodiče a širokou veřejnost. 

Škola má dostatek prostor pro práci s dětmi, potřebné vybavení i přiměřené finanční 

prostředky, které dle možností získáváme prostřednictvím projektů a dotací z KÚ, MŠMT, 

MěÚ Lipník nad Bečvou a sponzorských darů. 

Mezi rizikové faktory při realizaci PP na škole je větší výskyt žáků školy, kteří pochází 

z problémového sociálního prostředí, z problémových a dysfunkčních rodin. Spolupráce 

s rodiči a náprava při řešení negativních projevů chování a jednání u žáků školy je málo 

účinná. Napříč třídám a ročníkům školy je diagnostikováno u našich žáků také zdravotní a 

mentální znevýhodnění, které je limituje při realizování školních preventivních aktivit. 

Přetrvávajícím dlouhodobým problémem na naší škole, který vychází z vyhodnocení prevence 

z minulého školního roku, ze zápisů jednání a z monitoringu problematiky prevence mezi 

žáky, je opět vyšší výskyt kouření, dále projevy skrytého záškoláctví, porušování léčebného 

režimu, projevy nevhodného chování mezi žáky i vůči pracovníkům školy a agresivního 

chování a jednání žáků vůči okolí. Bohužel celkovou účinnost preventivních aktivit školy 

v tomto ohledu velmi limituje především vliv negativního a málo podnětného sociální 

prostředí u některých žáků školy a závadné vzorce chování a jednání, které si žáci z tohoto 



prostředí přinášejí. Při realizaci PP školy se osvědčily strategie aktivního sociálního učení, 

jehož cílem je zvyšování odolnosti u žáků školy vůči působení těchto negativních sociálně 

patologických jevů – učit žáky technikám, které mohou eliminovat patologický vliv 

negativních sociálně patologických jevů vůči nim, a to mimo jiné i právě prostřednictvím 

ověřené metodiky aktivního sociálního učení, a to formou aktivit jak specifické, tak i 

nespecifické prevence. Těžiště realizace prevenčních aktivit na škole by se mělo odehrávat 

především v jednotlivých třídách školy pod vedením třídních učitelů, ostatních pedagogů a 

pracovníků školy, a to za podpory a metodické pomoci ŠMP, VP, školního psychologa. 

V minulém školním roce byla v prevenci na velmi dobré úrovni spolupráce s PPP Přerov, 

s okresní metodičkou prevence v Přerově, s oddělením prevence PČR v Přerově, s MěP 

v Lipníku n/Bečvou, občanským sdružením KAPPA HELP z Přerova. 

V tomto školním roce bychom se v prevenci chtěli více zaměřit zkvalitnění spolupráce 

s kurátory OSPOD (u žáků školy i jejich rodičů), zkvalitnit depistáž a odhalování rizik vzniku 

zejména problematiky šikany (realizace sociometrických dotazníků B3, B4 v problémových 

třídách školy), kyberšikany (realizace projektu,,Bezpečně online“ a ,,Druhý krok“- ten je 

zaměřený na empatii a sociálně emoční učení), na programy prevence kouření, alkoholismu, 

zneužívání návykových látek, na prevenci násilí, agresivity, vulgárního chování a jednání, 

záškoláctví a na propagaci zdravého životního stylu. 

 

3. Popis činnosti ŠMP: 

 

 koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu školy 

 koordinuje a realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci negativních jevů žáků – 

prevenci záškoláctví, závislostí (kouření, alkohol, drogy), násilí, vandalismu, 

rizikových projevů sebepoškozování a dalšími soc. patologickými jevy 

 metodicky vede ostatní pedagogy školy v oblasti prevence soc. patologických jevů 

 koordinuje spolupráci školy s okresním metodikem primární prevence- v PPP Přerov s 

odbornými pracovišti- které působí v oblasti prevence- např. krizová centra – Kappa 

Help 

 kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči 

v případě akutního výskytu soc. patologických jevů 

 zajišťuje a předává odborné informace o problematice soc. patologických jevů, o 

nabídkách programů, o metodách a formách primární prevence pedagogům školy 

 vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence 

 poskytuje poradenské služby žákům a jejich rodičům: vyhledává a orientačně provádí 

šetření žáků s rizikem či projevy soc. patologických jevů 

 spolupracuje s třídními učiteli při prvotních projevech soc. patologických jevů u 

jednotlivých žáků a třídních kolektivů 

 součástí práce metodika MPP jako člena širšího vedení školy je metodické vedení 

asistentů pedagoga.  

 

 Konzultační hodiny ŠMP :      Čtvrtek: 07:55 - 08:40 hodin, jinak dle domluvy 

 

 Mail ŠMP(schránka důvěry) : sprevence@seznam.cz 

 

 

4.1. Cíle prevence: 

DLOUHODOBÉ 



 podporovat sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny, využít metodiku 

aktivního sociálního učení 

 vybavit děti základními dovednostmi v oblasti řešení problémů (mapy rozhodování, 

jak se ochránit před projevy neg. jevů), způsoby odmítání a rozvoj komunikačních 

schopností a dovedností u žáků, jejich právního vědomí 

 upevňovat sociální kompetence žáků, pozitivní atmosféru ve škole, pocit bezpečí - 

projekt Bezpečná cesta do školy, dále pocit sounáležitosti se skupinou a převzetí 

přiměřené zodpovědnosti dětí za své chování a jednání, snížit výskyt projevů 

záškoláctví, skrytého záškoláctví, projevů násilí, šikany, kyberšikany 

 podporovat zapojení děti do spolurozhodování o dění ve škole, zapojit je do vytváření 

pravidel a pozitivních vzorců chování a jednání v jednotlivých třídách školy 

 preventivně působit na žáky formou dlouhodobého projektu, který bude zaměřen na 

zdravý životní styl, prevenci kouření a zdravé sociální chování a jednání – Chci být 

zdráv . 

 podpora  činnosti  školního  klubu  rodičů – pro rodiče integrovaných žáků pečující o 

žáky s handicapem, pod vedením školního psychologa a rodinného terapeuta. Za 

realizaci výše uvedených cílů odpovídají TU a všichni pedagogičtí pracovníci školy.  

 

KRÁTKODOBÉ  

 zefektivnit realizaci, vyhodnocení  prevence v jednotlivých třídách a předmětech, které 

jsou zpracované v tematických plánech – za realizaci zodpovídají třídní učitelé i 

učitelé daného předmětu, asistenti pedagoga. 

 zapojování rodičů do projektových dnů a dílniček, kde je možno preventivně působit 

na rodiče z rizikového prostředí ať už formou diskuse, tvorbou na dané téma, či užití 

komunitního kruhu.  

 projektové dny zaměřené na kouření (lehké drogy), zdravý životní styl , prevenci 

záškoláctví, násilí, budování sociálních dovedností a upevňování přátelských vztahů 

mezi žáky (v prvním a druhém pololetí, cca 2-4h - realizuje metodik prevence) 

 snížit absenci žáků školy na nezbytně nutnou míru, omezit výskyt skrytého záškoláctví 

u žáků školy, důsledně dbát a dodržování pravidel omlouvání absence ze strany žáků i 

jejich rodičů dle stanovených pravidel ŠŘ, v případě neomluvené absence důsledně 

postupovat dle ŠŘ a krizového plánu školy, každý případ neprodleně oznámí VP. Za 

realizaci zodpovídají třídní učitelé, kteří v případě řešení problémů kontaktují rodiče 

žáků, VP, MP, školního psychologa. 

 

  

4.2. Věcné zázemí 
- ve škole je zřízena společná pracovna psychologa a metodika prevence 

- v prevenci je využívaná knihovnička prevence  

- je vypracován Krizový plán školy ……………… sborovna, metodik a ředitelka školy 

- je vypracován Školní řád ………………………………… sborovna, v ředitelně školy 

- je vypracován Seznam pomáhajících institucí ……………………. v ředitelně školy 

- ve škole fungují prostory pro dojíždějící žáky (v rámci školní družiny) 

- děti pracují se školní psycholožkou  

- schránka důvěry, kde dané problémy bude řešit školní psycholog a metodik prevence 

- z důvodů bezpečnosti jsou prostory školy monitorovány kamerami 

 

     4.3. Preventivní aktivity 

Preventivní aktivity jsou na škole realizovány prostřednictvím specifické 

(všeobecné, selektivní, indikované prevence) , jejíž témata jsou součástí  ŠVP školy(viz. 



příloha č.6) , jsou sledována , evidována a vyhodnocována dle požadavků MŠMT ČR, dále 

také i nespecifické formy prevence v rámci jednotlivých tříd a ročníků školy, u kterých 

jejich efektivita není sledována (za vše zodpovídají TU a pedagogičtí pracovníci školy dle 

svých daných kompetencí). Forma realizace PP školy – témata PP dle ŠVP v jednotlivých 

třídách a ročnících školy, projektové dny, jednorázové akce, certifikované projekty, 

interaktivní besedy, přednášky, komponované pořady apod.  

       

 

    4.3.1. Žáci školy 

 

a)dlouhodobé aktivity  
    - prevence je realizována v rámci ŠVP, je nově zpracována a průběžně doplňována   

 do průřezových   témat, do plánů předmětů jednotlivých ročníků školy(odpovídají      

TU a pedagogičtí pracovníci školy)   

    - systematická spolupráce s problémovými žáky a jejich rodiči v oblasti PP 

    - dlouhodobý projekt – Chci být zdráv (zaměřený na zdravý životní styl, prevenci  

       kouření, drog, nemocí…) 

    - v dlouhodobém horizontu zvyšování odolnosti žáků vůči působení negativních    

      sociálně patologických  jevů obecně (dle metodiky aktivního sociálního učení,  

      zejména projevů agresivity, násilí, šikany a jejich forem, záškoláctví, xenofobie,  

      rasismu, antisemitismu…) 

    - realizace výše uvedených projektů ,,Bezpečně online“(prevence kyberšikany- 

realizuje ICT koordinátor školy) a ,,Druhý krok“(sociálně emoční učení a empatie-

realizuje školní psycholog) 

b) jednorázové akce – doplňují dlouhodobé aktivity a zpestřují je o působení 

odborníků z různých subjektů podílejících se na prevenci. 

- Městská policie – akce BESIP, prevence nehodovosti, záškoláctví a 

negativních jevů (všichni žáci školy) 

- Policie ČR Přerov – prevence kriminality, kyberšikany, právního povědomí 

(žáci 4.- 9. ročníku + SŠ) 

- gynekologie MUDr. Dvořáková – Prevence pohlavně přenosných nemocí, 

problematika dospívání, zdravého životního stylu 

- prezentace aktivit krizového centra KAPPA HELP Přerov (druhý stupeň) 

- zábavné interaktivní programy s prevencí ABRAKA MUZIKA (celá škola) 

- průběžná spolupráce s dalšími organizacemi ve městě zabývajícími se 

prevenčními aktivitami 

- realizace ,,Školy v přírodě“ v rámci posilování sociálních kompetencí u žáků 

školy 

- realizace intervenčních aktivit školního psychologa při výskytu projevů 

patologického chování a jednání u žáků školy, spolupráce s rodiči těchto žáků 

při realizaci nápravných opatření 

- konzultační hodiny školního psychologa – Čtvrtek: 08:00 – 11:35 hodin 

(popř. dle domluvy), mail: prvam@seznam.cz 

- realizace besed kurátorů OSPOD pro žáky školy a jejich rodiče 

- realizace sportovních dnů a sportovních soutěží v rámci školy 

- realizace školní dopravní soutěže v rámci projektu ,,Bezpečná cesta do školy“ 

                                                               

4.3.2. Pedagogové a zaměstnanci školy 

Metodik informuje o aktuální problematice, postupu při řešení problémů spojených se 

zneužíváním návykových látek, MPP a úkolech (infosložka v PC sborovny s potřebnými 

mailto:prvam@seznam.cz


podpůrnými materiály, metodikou prevence, s projekty PP pro TU a pedagogické pracovníky 

školy. ŠMP poskytuje informace: 

- na pedagogických radách (2x ročně - listopad, duben) 

- využívá vývěsku ve sborovně, panel primární prevence 

- o možnosti vzdělávání metodiků prevence, pedagogů a pracovníků školy 

(v letošním školním roce zahájí jeden pedagog školy studium prevence 

určené ze zákona pro ŠMP) 

 TU a pedagogové školy odpovídají za evidenci a realizaci specifické i nespecifické primární 

prevence v jednotlivých třídách školy pro potřeby vedení školy, okresního metodika prevence. 

Podílejí se i na jejím vyhodnocení a evaluaci.                                                                                                                                                                                                                   

 

4.3.3. Rodiče a ostatní 

- jsou informováni prostřednictvím panelů v budově školy, webu školy, v místním tisku 

- na třídních schůzkách 2x ročně 

- pomocí letáčků rozdávaných dětem v hodinách, na třídních schůzkách  

- na schůzkách vedení školy s rodiči žáků 

 

Dlouhodobě se nedaří uspokojivě zapojit rodiče do projektových dnů a jednorázových akcí, 

proto se opět zaměříme na zapojení rodičů do projektových dnů (jako porota), do výletů  (jako 

asistenty) a  do zájmových činností spojených s keramikou. 

Rodiče problémových žáků jsou zváni k terapeutickým sezením ke školnímu psychologovi. 

Mají možnost navštívit školu v rámci konzultačních hodin. 

Jsou seznámeni s ,,Krizovým plánem školy.“ 

 

5. Výskyt rizikového chování 

Metodik prevence shromažďuje veškeré informace a zpětné vazby v průběhu MPP v daném 

období, eviduje výskyt rizikových forem chování, záznamy o rozhovorech s žáky, s rodiči. V 

závěru školního roku vypracovává na základě dokumentace a podkladů od třídních učitelů 

hodnocení MPP. To je součástí závěrečné zprávy školy. TU a pedagogové školy evidují RCH 

u žáků, pracují s těmito žáky i s jejich rodiči na nápravě RCH, předávají dle potřeby 

informace TU, ŠMP, vedení školy, školnímu psychologovi dle metodiky krizového plánu 

školy, ŠŘ. 

 

6. Monitoring RCH 

Škola provádí šetření, dotazníky na klima třídy, na některé typy RCH (šikana, kyberšikana, 

násilí…) . Zchycení výskytu RCH na škole je realizováno prostřednictvím rozhovoru, anket, 

dotazníků, diskuze, schránky důvěry… 

 

7. Evaluace 
Formou dotazníku metodika (oblastního metodika) prevence vyhodnotíme: 

- dopad na účastníky programu 

- výsledky procesu změn 

- dosažený efekt v porovnání se záměrem 

- přehled o účastnících, jejich počtu 

Bude zjišťována zpětná vazba od žáků, pedagogů  formou diskuze, dotazníků, zvládání 

dovedností,  i formou míry výskytu RCH ve třídách školy. 

Výsledek evaluace poslouží k vypracování nové verze MPP pro následující školní rok. 

 

8. Školní program proti šikanování 



Vychází z postupů metodického pokynu pro řešení šikanování na školách a z ,,Krizového 

plánu školy“(viz. příloha č.2). 

 

 

 

Lipník nad Bečvou 26. 10. 2018                                           

 

 

Mgr. Rostislav Nepustil, školní metodik prevence 

 

 

Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 

 

 

                

 

 

 

P.S. Preventivní plán školy 2018-19 obsahuje 6 příloh. 

 

 


