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1. Na realizaci MPP se podíleli: 

- Ředitel školy Ing. Zdeněk Hrabal jako garant MPP 

- Zástupci ředitele školy pro teorii Ing. Věra Horáková, pro praxi Milan Schovanec 

- Školní metodik prevence Ing. Stanislava Gergelová 

- Pedagogičtí pracovníci (třídní učitelé, učitelé, učitelé odborného výcviku) 

- Vychovatelky Domova mládeže 

 

2. Během školního roku 2016/17 byly pravidelně předávány informace řediteli školy 

za účelem systematické koordinace prevence na škole, byly uskutečňovány 

plánované schůzky školního poradenského pracoviště za přítomnosti ředitele školy, 

ŠMP a výchovné poradkyně. 

 

3. V průběhu školního roku byl dodržován Školní řád, při jeho nedodržení byla 

navrhována a ukládána výchovná opatření. 

 

4. V běžné školní výuce (Občanská nauka, Základy ekologie a biologie, Tělesná výchova) 

byla aplikována tato témata: 

- smysluplné využívání volného času 

- výchova mládeže ke zdravému životnímu stylu 

- osvojení pozitivního sociálního chování mládeže 

- mezilidské vztahy 

- zdůraznění problematiky návykových látek 

- vliv prostředí na člověka 

 



5. Doprovodné formy vzdělávání promární prevence sociálně patologických jevů: 

- adaptační kurz 

- Preventivní programy - Etické dílny 

- Preventivní vlak – bezpečná jízda 

- beseda „Prevence onemocnění AIDS“ 

- účast na sbírkových akcích (Světluška, Srdíčkové dny, Bílá pastelka, Český den proti 

rakovině) 

- účast na sportovních soutěžích (futsalová liga, Pálavské dráče…) 

- jednodenní výlety, exkurze pro třídní kolektivy (Budapešť, Wroclas, Osowka, Praha, 

Exit game, Paintball) 

- výukový program – vodácký kurz 

- beseda „Posedlost jídlem“ 

- výukový program „S hudbou proti drogám“ 

- přednáška „Facebook a jeho pravá tvář, netolismus“ 

- beseda „Dluhová problematika“ 

- beseda „Násilí do vztahu nepatří“ 

- beseda „Kamarád, kamarádka má problém“ 

- přednáška „Time management“ 

 

6. Instituce, se kterými škola v rámci MPP spolupracovala: 

- Městský úřad Hustopeče (OSPOD) 

- Metodik prevence PPP Břeclav 

- Ordinace pro děti a dorost 

- Obvodní oddělení Policie ČR Hustopeče 

- Český červený kříž Brno 

- Bílý kruh bezpečí 

- Spondea 

- Anabell 

- PČR Břeclav – Mgr. Haraštová 

- Městský úřad Břeclav 

 

7.  Vzdělávání pedagog. pracovníků v rámci prevence sociálně patologických jevů: 

Dle nabídek NIDV, SSŠ, či vzdělávacích agentur se v průběhu školního roku účastnili 

pedagogičtí pracovníci seminářů, na kterých měli možnost seznámit se s aktuální 

legislativou nebo prohloubit své znalosti v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů. Informace byly předávány také prostřednictvím informačních materiálů ve 

sborovně školy, shrnuty potom na pedagogických radách. 

 

8. Účast školy na projektech, které podporují realizaci MPP: 

Prevence – „Zdraví, to je, co nás baví!“ 

 



 

9. Finanční zabezpečení realizace MPP: 

Z velké části z běžného rozpočtu školy, vzhledem k obdržené dotaci v souvislosti 

s výše uvedeným projektem byly některé aktivity realizovány z těchto prostředků. Na 

některé akce si žáci přispívali sami. 

 

10. Můžeme konstatovat, že cílů stanovených v MPP bylo dosaženo. Pro sestavení 

budoucího MPP lze doporučit aktivnější spolupráci rodičů a školy v zastoupení 

třídními učiteli.   

 

Vypracovala: Ing, Stanislava Gergelová, školní metodik prevence 


