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Minimální preventivní program 

školní rok 2021/2022 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Ředitelka: Mgr., Bc. Elena Lahučká  

Školní metodik prevence: Mgr. Gabriela Sacherová 

IČO: 70999571  

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Vítězná, okres Trutnov 

Adresa školy: Kocléřov 12, 544 62 Vítězná 

Zřizovatel: Obec Vítězná, okres Trutnov 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

Základní škola a mateřská škola Vítězná je malotřídní škola s pěti ročníky, které jsou 

každoročně dle aktuální potřeby a okolností rozděleny a vzdělávány ve třech třídách tak, aby 

byla zajištěna co největší efektivita výuky. V tomto školním roce školu navštěvuje 36 žáků. 

Výuka probíhá v celé budově, nejen ve třech třídách vybavených novým školním nábytkem, 

didaktickými pomůckami, počítači, ale také v relaxačním vlastivědném koutku, přírodovědné 

šatně, která žáky seznamuje s faunou a flórou Krkonoš, na chodbě, kde jsou k vidění 

přírodovědné exponáty, v čítárně, která je zároveň místem pro ranní jógu i cvičení s prvky 

tchaj-ti na rozvoj grafomotoriky i místem k seznámení se se všemi hudebními nástroji a 

zpěvu. Venkovní hřiště u školy, okolní louky, pole i lesy tvoří za příznivého počasí naše zelené 

učebny. Součástí naší organizace je ranní a odpolední školní družina (v přízemí základní 

školy), školní jídelna a mateřská škola. Dvoutřídní mateřská škola s výdejnou školní jídelny se 

nachází v 1. patře budovy obecního úřadu, vzdálené cca 200 metrů od budovy základní školy. 

Školní jídelna je součástí komplexu Sportcentrum Kocléřov. 

 

VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 Školský zákon § 29 
 Vyhláška MŠMT č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních 
 ŠVP (tematické plány) ZŠ Vítězná 
 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10194/2002-14 
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 Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 
Královéhradeckého kraje na období 2019 – 2024 

 Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, mládeže 
a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 + přílohy 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků (č. j. MSMT-43301/2013) 

 

CÍLE PREVENCE  

Cíle pro žáky  

 Informovanost všech žáků školy v oblasti prevence rizikového chování. 

 Pečlivé sledování a odmítání všech protispolečenských jevů.  

 Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.  

 Propojení aktivit primární prevence do výuky. 

 Obohacení výuky programově zaměřenými projekty.  

 Vedení žáků ke zdravému sebevědomí, ke správnému stanovení reálných cílů, ke 

zvládání zátěžových situací a řešení problémů.  

 Zaměřit se více na prevenci záškoláctví.  

 

Cíle pro pedagogické pracovníky školy 

 Seznámit s preventivním programem školy všechny vyučující. 

 Pravidelné schůzky pedagogických pracovníků k prevenci a řešení rizikového chování 

žáků. 

 Průběžné hledání žáků více ohrožených z hlediska rizikového chování – informovat o 

těchto žácích a společně hledat a zvolit vhodný přístup k takovým žákům – jednota 

postojů. 

 Aktivní účast pedagogických pracovníků a vedení školy na akcích a projektech MPP. 

 Proškolení pedagogického sboru v oblasti prevence šikany a šikanování. 

 Hledání finančních prostředků pro oblast prevence rizikového chování, vyhledávání a 

zapojení se do projektových aktivit. 

 

Cíle pro cílovou skupinu rodičů 

 Aktivní spolupráce s rodiči žáků, informovat rodiče a motivovat je ke spolupráci. 
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 Nabídka akceptovatelné poradenské služby pro žáky i jejich rodiče, případně 

zprostředkování kontaktu s odborníky. 

 Kontaktní spolupráce rodičů s výchovným poradcem a metodikem prevence, 

informace na webu školy. 

 Individuální pohovory s rodiči dle zájmu rodičů nebo v případě řešení již vzniklého 

problému. 

 Informování rodičů na skupinové třídní schůzce na začátku roku o stanovených 

postupech řešení při výskytu rizikového chování, včetně upozornění na případná 

výchovná opatření.  

 Nabídka prohlídky školy pro rodiče žáků jako možnost seznámit se blíže se vzdělávacím 

prostředím.  

 

REALIZACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

1. Aktivity pro žáky školy 

 

Září 

 Výlet na Hájemství  

 Projektový den sv. Václav, sv. Ludmila 

Říjen 

 Podkrkonošská Sněženka 

 Společné vaření dýňové polévky ve školní jídelně 

 Kino ve škole  

 Stezka sv. Ludmily, návštěva kostela s výkladem o sv. Ludmile a sv. Václavovi 

Listopad 

 Projektový den Bramboriáda 

Prosinec 

 Vánoční vyrábění – rodiče a děti 

 Projektový den Vánoční dílny 

 Sportovní den v tělocvičně školy 

Leden 

 Lyžařský výcvik 

 Přírodovědná vycházka do lesa s lesníkem – život zvířat v zimě 

Únor – květen 

 Plavecký kurz – plavecký bazén Hořice 

Červen 
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 Projektový den – základy první pomoci 

 Týdenní ekologický kurz v Lučanech nad Nisou 

 

2. Realizace na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících  

Výstupy týkající se prevence rizikového chování, ochrany zdraví a vytváření postojů u žáků ve 

škole jsou rozpracovány a realizovány především v těchto vyučovacích předmětech: 

 český jazyk (1. – 5. ročník)  

 tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti (1. – 5. ročník) 

 anglický jazyk (1. – 5. ročník) 

 prvouka (1. – 3. ročník) 

 přírodověda, vlastivěda (4. – 5. ročník) 

 informatika (4. – 5. ročník) 

 

EVALUACE 

K vyhodnocování stavu nežádoucích jevů a celkové situace ve škole používáme výsledky 

monitoringu celkové atmosféry na půdě školy. 

 

SEZNAM DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ 

1. Metodici prevence 

a) Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Trutnov 

Mgr. Jana Kaplanová, DiS. 

tel.: 602 620 020 

j. kaplanova@ppptrutnov.cz 

 

b) Krajská školská koordinátorka prevence 

Mgr. Jana Hrnčířová 

tel.: 495 817 359, 725 547 168 

jhrncirova@kr-kralovehradecky.cz 

 

2. Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem: 974 539 701  

 

3. Městská policie Dvůr Králové nad Labem: 603 237 858, 499 320 520 

Jan Štípek: 499 318 145, stipek.jan@mudk.cz 

 

 

mailto:lmikeskova@ppptrutnov.cz
mailto:jhrncirova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:stipek.jan@mudk.cz
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4. OSPOD  Dvůr Králové nad Labem:  

Vedoucí: Mgr. Dagmar Motalová: 499 318 238, 603 325 068, motalova.dagmar@mudk.cz                                   

 

5. Psychologické služby Mgr. Květoslava Mládková: 499 318 164, 739 343 792,                                            

mladkova.kvetoslava@mudk.cz 

 

6. PPP Trutnov: 499 813 080 

 

7. Linka bezpečí: 800 155 555 

 

8. Non – stop linka Dětské krizové centrum: 241 484 149 

 

9. Krizová telefonní linka k šikaně: 286 881 059 

 

10. Ředitelka školy, výchovný poradce: Bc., Mgr. Elena Lahučká, 499 395 268 

 

11. Školní metodik prevence Mgr. Gabriela Sacherová, 604 573 110 

 

12. Záchranná služba: 155 

 

13. Policie: 158 

 

14. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka, tel.: 731 604 695,       

strelka@charitadk.cz 

 

15. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint, tel. 730 595 793, 

labyrint@charitadk.cz 

 

16. Střediska výchovné péče 

a) Středisko výchovné péče Podpora Hostinné, B. Smetany 474, 

www.vuhostinne.cz/svp/ 

Psycholog PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle 

Tel. na objednání: 499 441 482, 775 866 809 

 

b) Středisko výchovné péče Varianta Trutnov, Mládežnická 536  

www.svp-varianta.cz  

https://www.mudk.cz/redakce/pop.php?clanek=122596&slozka=122262&lanG=cs&subject=2172663&short=odbor&sodbor=1838&akce=userdetajl&uid=48244&mobilePhoneEnable=1
mailto:motalova.dagmar@mudk.cz
mailto:mladkova.kvetoslava@mudk.cz
https://dk.charita.cz/adresar/?i=nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-strelka
mailto:strelka@charitadk.cz
mailto:labyrint@charitadk.cz
http://www.svp-varianta.cz/
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Psycholog Mgr. Kateřina Knotková 

Tel. na objednání: 491 521 519, 731 389 631 

 

c) Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové, Říčařova 277 

www.svphk.cz 

 

Psycholog Mgr. Lucie Blažková, Mgr. Denisa Smetanová 

Tel. na objednání: 495 221 590, 739 401 363 

 

d) Středisko výchovné péče Kompas Náchod, Smiřických 1237, 

www.svpkompas.cz 

Tel. na objednání: 602 133 163, 491 424 390 

 

 

PŘÍLOHY 

Krizový plán 

Program proti šikanování ve škole 

 

 

 

 

 

http://www.svphk.cz/

