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Příloha č. 3 
 

Kvantitativní hodnocení MPP  
za školní rok:  2014/2015 

 

Škola:  

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice,  

okres Litoměřice, příspěvková organizace 

  

Počet žáků:  117 

 

I. ŽÁCI   

   

A. Aktivity pro žáky:  Jaké?  

1. jednorázové tematické aktivity  

14. 10. 2014 – Výstava k volbě povolání „škola 2014“ (volba povolání 

jako prevence parazitování na společnosti) 
8. – 9. třída 

22. 10. 2014 – dopravní výchova na dopravním hřišti v Litoměřicích (11. 

6. 2015 závěrečné testy a jízdy na průkaz cyklisty) 
4. třída 

10. 4. 2015 – ekologická akce „Ukliďme Česko“ 2. – 9. třída 

10. 6. 2015 – cvičný požární poplach, beseda s příslušníky PČR a HZS 

Litoměřice o jejich práci, ukázka výzbroje a výstroje výjezdních vozidel 
MŠ, 1. – 9. třída ZŠ 

12. 6. 2015 – Exkurze do Velké a Malé pevnosti Terezín (prevence: 

patologické zneužití moci) 
8. – 9. třída 

16. 6. 2015 – Bezpečnostní akce PČR „Do života bez karambolů“ 8. – 9. třída 

15. 5. 2015 – promítání filmu „Katka“ (protidrogová prevence) v rámci 

VKZ 
7. – 9. třída 

2. aktivity specifické primární prevence   

● v rámci řešení výchovných problémů: individuální konzultace s žáky všichni učitelé 

● šikana (sociální klima třídy): práce se 7. třídou 
Mgr. Nerglová, Mgr. 

Krchňavá, Ing. Musil 

● téma tolerance: občanská výchova  Ing. Musil 

● téma násilí: občanská výchova  Ing. Musil 

● záškoláctví: individuální rozhovory s žáky Ing. Musil 

● rasismus: občanská výchova  Ing. Musil 

● sexuálně přenosné choroby: výchova ke zdraví Ing. Musil 

● užívání návykových látek: výchova ke zdraví, německý jazyk 
Ing. Musil, Mgr. 

Nerglová 

3. dlouhodobé programy PP:  

● primární prevence v rámci vyučovacích předmětů zakotvená v ŠVP všichni učitelé 

 

B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):   

   

1. poskytování informací: ano Ne 

● přednáška X  



Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, 
příspěvková organizace 

 

   

● beseda X  

● konzultace X  

● osvětový materiál X  

● videoprojekce X  

2. prožitkové programy (jaké): setkání s příslušníky PČR a HZS X  

3. pobytové akce (jaké, kdo realizoval):  X 

4. peer programy (jaké, kdo realizoval):  X 

5. aktivní učení v modelových situacích:  X 

   

II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP 

 

A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2014/2015): 

V uplynulém školním roce se žádný pedagog nezúčastnil školení zaměřeného na 

problematiku prevence. Metodik prevence poskytuje pedagogům dostatečné 

množství materiálů touto problematikou se zabývající (příručky, DVD), škola 

odebírá periodikum Prevence. 
 

B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: ano ne 

   

● výchovným poradcem X  

● třídními učiteli X  

● vedením školy X  

● ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy X  

● je ŠMP současně výchovný poradce?  X 

   

C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: ano ne 

(má:)   

● místnost pro konzultace s žáky a rodiči X  

● vymezené konzultační hodiny X  

● k dispozici odbornou literaturu X  

● přístup k vyhláškám MŠMT X  

● přístup k PC X  

● přístup k internetu X  

● podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání X  

● možnost předávat informace pedagogickému sboru X  

   pokud ano, jak často:  1x týdně  

   

D. ŠMP se přímo účastní: ano ne 

   

● mapování výskytu projevů rizikového chování na škole x  

● řešení projevů rizikového chování na škole x (ne  
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vždy) 

● spolupráce s odbornými zařízeními X  

● jednání s rodiči v oblasti rizikového chování X  

● spolupráce s MP PPP X  

   

E. Evidence projevů rizikového chování               

    na škole: 
řešil ŠMP  Celkem 

 ano ne věk: případů: 

návykové látky: kouření  X 14 - 15       2 

záškoláctví  X 13 - 14 2 

šikana X  13 1 

gambling    - 

kriminalita    - 

rasismus    - 

Jiné:jaké?    - 

 

III. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI   

   

využíváme: ano ne forma spolupráce: 

PPP, SPC X  vyšetření, poradenství 

SVP X  pobyt 1 žáka 

Policie ČR X  Beseda 

Městská policie  X  

K-centrum  X  

OSPOD (OPD) X  konzultace, dodávání podkladů 

Magistrát (MěÚ…)  X  

Odborníci (psychiatr, 

psycholog, pediatr, atd.) 
X  poradenství 

Neziskové organizace  X  

Jiné (jaké):    

   

IV. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP   

   

A. Využívám metod hodnocení:   

1. rozhovor 

2. shromažďování informací a jejich analýza 

   

B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: 
Podařilo se: 

1. usměrňovat nezdravé vztahy v některých třídách 

2. omezit skryté záškoláctví 
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Nepodařilo se: 

1. odstranit skryté záškoláctví  

2. omezit kouření (mimo školu) – důvodem je tolerance a špatný příklad v rodinách 

 

 

C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další 

školní rok:  
 

1. Zaměření se na prevenci záškoláctví a tzv. „skrytého“ záškoláctví 

2. Přehlednější rozepsání preventivních aktivit, resp. témat v rámci jednotlivých předmětů a kdo 

za ně zodpovídá 

 

D. Klady a zápory při realizaci MPP: 
 

Kladné připomínky: 

1. dobré zmapování situace ve škole 

 

Záporné připomínky: 

1. chybí přednášky o prevenci návykových látek MIMO vyučovací předměty 

 

Datum vypracování: 27. 6. 2015 

ŠMP:  Mgr. Adéla Nerglová 

Ředitel školy: Mgr. Vladimír Fiedler 

Kvantitativní vyhodnocení strategie MPP školy (školského zařízení) – vypracovává ŠMP. 


