
Preventivní program školy (PPŠ) 
 

Škola: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvková organizace 
 
Školní rok: 2020/2021 
 
Školní metodik prevence: Bc. et Mgr. Plečka Jan 
 
Počet tříd: 1. stupeň 18 a 2. stupeň 11 
 

 
Roční plán práce 
 

Školní metodik prevence:  Bc. et Mgr. Plečka Jan  
Konzultační hodiny:   Pondělí 14:00 – 15:00 
     Úterý  14:30 – 15:30  

(případně vzájemná domluva) 
 
Září: 

- vypracování preventivního programu na školní rok 2020/2021 ve 
spolupráci se všemi pedagogy školy 

- objednání besed a dalších akcí 
- seznámení žáků se školním metodikem prevence 
- seznámení rodičů se školním metodikem prevence 
 

 
Říjen – červen: 

- plnění PPŠ na školní rok 2020/2021 
 

Orientační plán besed 
 
 

- dopravní výchova (celý školní rok) 3. – 5. roč. 
- plavecký výcvik – 2. a 3. ročníky 
- sexuální výchova – 2. stupeň (8. a 9. ročník) 
- kyberšikana (celý druhý stupeň) 
- šikana (6. ročníky) 
- právní problematika (8. a 9. ročníky) 
- trestní odpovědnost mladistvých (8. a 9. ročníky) 



- zdravotnický kurz – Červený kříž (žáci II. Stupně) 
- přednáška hasičů – Hasík 
- přednášky městských strážníků – 1. i 2. stupeň (podzim i jaro) 
- zájmy chráněné trestním zákonem (9. ročníky) – podzim 2020 
- extremismus (9. ročníky) – podzim 2020 
- přednášky o zdravém životním stylu, drogové prevence, stalkingu 

(městská policie, školní metodik prevence)  
 

Mimo vyučovací aktivity: 
 

Seznam kroužků a zájmových činností: 
- Školní družina: 

- Hudební přípravka (1. třídy) 
- Počítače (1. třídy) 
- Počítače (2. – 4. třídy) 
- Sportovní hry – dívky 
- Sportovní hry – chlapci 
- Výtvarný kroužek (1. třídy) 
- Výtvarný kroužek (2. – 4. třídy) 
- Šikovné ručičky (ruční práce) 
- Deskové hry 
- Dětský pěvecký sbor Koblížci (1. – 3. třídy) 

- Škola: 
- Judo (1.JCBO) 
- Florbalový kroužek 
- Futsalový kroužek 
- v rámci Šablon II: Projektový den Příběh malého prince  

(5. A, 5. C, 5. D, 4. C) 
-                                Projektový den Příběh lnu (1. stupeň) 
- Projekt Svět v obrazech J. Á. Komenského (k 350. výročí úmrtí) – 5. roč. 
- Projekt Louskáček (k 180. výročí narození P. I. Čajkovského) – 5. roč. 
- Jazykový klub 
- Moderní technologie (3D pero a 3D tiskárna) 
- Anglický jazykový klub 
- Geoklub 
- Klub Story-Telling  
- Klub deskových a logických her 
- Kroužek ,,Kdo si hraje, nezlobí".  
- Čtenářská gramotnost (4. – 5. ročník) 
- Čtenářský klub (5. – 6. ročníky) 
- Klub logiky (6. ročníky) 



-ozdravné pobyty zaměřené k příslušné aktivitě 
 
-tvorba školního časopisu (zástupci 1. i 2. stupně), už jen elektronická verze 
 
- pravidelné každoroční akce pro žáky: 

- Drakiáda (podzim 2020) 
- Ochrana člověka za mimořádných událostí – součást Dnů zdraví (před 

Velikonocemi 2021) 
- Karneval (prosinec 2020) 
- Den Země (duben 2021) 
- Vystoupení Dětského pěveckého sboru Koblížci (na různých akcích školy a 

města) 
- Projekt Učíme se navzájem (kooperace s mateřskou školou), 8. ročník 
- Vánoční sportovní den 
- Sportovní den na konci školního roku (9. ročníky vs. Kantoři) 
- Recitační soutěž (1. stupeň) 
- lyžařský a turistický kurz (žáci a žákyně II. Stupně) 

 
- pravidelné každoroční akce pro pedagogy a zaměstnance organizace: 

- Školní večírek (prosinec 2020, červen 2021) 

 
Další aktivity 
 

- konzultace s rodiči a žáky, třídní schůzky 
- spolupráce s Policií ČR (především Obvodní oddělení Zábřeh) 
- spolupráce s Městskou policií Ostrava (úsek prevence a propagace) 
- projekt Erasmus + 
- eTwinningové projekty 
- zájezd do Osvětimi pro 8. a 9. ročníky 

 
Metody a formy 
 

1. + 2. stupeň (důraz na samostatné řešení i spolupráci) 
-  výtvarné vyjádření 
-  práce ve skupinách, samostatné řešení problému 
-  scénický projev 
-  řešení krizových situací 
-  řízený rozhovor 
-  nácvik řešení konkrétních situací 
-  dramatizace 



-  brainstorming 
- grafické ztvárnění problému 
-  diskuze 
-  besedy 
-  projekty 
-  hraní rolí 
- bilingvní výuka 

 
Začlenění problematiky do vyučování: 
 

Zeměpis – biosféra – podnebné a vegetační pásy (pěstování rostlin k výrobě 
drog), volnost pohybu obyvatelstva, cestování, tranzit (pašování, prodej drog), 
migrace obyvatelstva, cestování, cestovní ruch 
 
Dějepis – úpadek Indiánů, nákup alkoholu, zámořské objevy, kolonialismus, 
opiové války 
 
Pracovní výchova – jedovaté rostliny, houby, škodlivost lepidel a jiných 
přípravků 
 
Přírodopis – rostliny a jejich třídění, zneužívání užitkových rostlin, rostliny 
jedovaté, tělo člověka (mozek, nervová soustava, správná životospráva, volný 
čas, režim dne). 
 
Občanská výchova a výchova ke zdraví – zdravý životní styl, lidská práva, 
rodinný život, krizové situace, globální problémy lidstva, morálka, konzumní 
společnost, otevření hranic v Evropě, drogová prevence 
 
Výtvarná výchova – práce s barvou, opatrné zacházení, hygiena při malbě 
 
Chemie (8. a 9. ročník) – chemické složení návykových látek 
 
Tělesná výchova – pohybem proti návykovým látkám, využití sportu jako 
preventivního prostředku při předcházení rizikovému chování 
 
Multikulturální výchova – zaměření na žáky s odlišnými kulturami, jejich přínos 
společnosti, soužití a vzájemná tolerance jednotlivých příslušníků kulturních 
skupin 

 
 



 
Další vzdělávání 
  

Pedagogičtí pracovníci – informováni metodikem prevence o novinkách 
v oblasti rizikového chování, absolvují školení v pedagogických centrech. 

Metodik prevence – spolupracuje s metodiky prevence v PPP (Mgr. Jakub 
Macošek a Mgr. Petra Chudá), zúčastňuje se seminářů na PPP, seznamuje 
pedagogický sbor s informacemi ze seminářů.  

Spolupráce s pedagogy 
 

- předávaní informací o problémových žácích, spolupráce při řešení 
rizikového chování 

- nové informace v oblasti negativních jevů 
- vzdělávání pedagogů, školení v pedagogických centrech 

 

Spolupráce s rodiči 
 

- řešení základních výchovných problémů 
- informovanost rodičů o fungující protidrogové činnosti na škole 
- aktivity, které zlepšují celkové klima školy (plesy, společenské události) 

 

Spolupráce s poradenskými institucemi 
 

- Policie ČR 
- Rodinné centrum Ostrava-Jih                      
- Informační pedagogické středisko 
- Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava – Poruba 
- Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava – Zábřeh 
- Městská policie 
- Linka důvěry 
- Kurátoři pro mládež 
- sociální odbor OSPOD (Ostrava-Jih) 

 
Řešení problémů 
 

V případě výskytu sociálně patologických jevů bude postupováno podle 
školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podle 
programu proti šikanování a pokynů MŠMT. Na pohovoru se aktivně podílejí 
třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagožka, 



případně ředitel školy nebo jeho zástupci. Vše bude oznámeno zákonným 
zástupcům, případně předáno Policii ČR a Odboru sociálně právní ochrany 
dítěte ÚMOb Ostrava – Jih. 
 

Cíle PPŠ: 
 

Program si klade za úkol, aby si žáci dovedli smysluplně rozvrhnout volný čas, 
informuje rodiče i pedagogický sbor. Prostřednictvím kroužků a zájmových 
útvarů se snaží o motivaci a posílení prevence negativních jevů. Vedeme žáky 
ke zdravému životnímu stylu, zvládání stresů a dalších zátěžových situací bez 
užívání nejrůznějších návykových (omamných a psychotropních) látek a bez 
dalších nebezpečných jevů a rizikových forem chování ve společnosti. 
V Ostravě 2. 9. 2020 
 
 
Mgr. Marek Pabjan, MBA v. r.    Bc. et Mgr. Jan Plečka v. r. 
ředitel školy      školní metodik prevence 


