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Minimální preventivní program

Pro vypracování tohoto programu byly využity následující závazné či doporučené podklady:
 

1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
(Dokument MŠMT č.j.:21291/2021 – 2018)

2. Metodický pokyn ministryně školství mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany 
ve školách a školských zařízení MŠMT 2016)

3. Školský zákon č. 561/2004 Sb. – základní legislativní dokument, který upravuje oblast 
primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízení

4. Vyhláška 72/2005 Sb., změna 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních.

5. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a dětí, žáků a 
studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů se zabývá problematikou 
dětí se SVP (ve vztahu k primární prevenci zejména oblast sociálního znevýhodnění).

6. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, které v 
§ 2 přímo stanovuje, že školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou uskutečňovat 
formy činnosti v zájmovém vzdělávání vedoucí k prevenci rizikového chování dětí, 
žáků, studentů.

7. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisí a karierním systému pedagogických pracovníků.

8. Zákon č. 109/2002 Sb., o zřízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních 
preventivně výchovné péče.

9. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

10. Realizované projekty školy s přihlédnutím ke specifičnosti problematiky výchovy a 
vzdělávání na základní škole zřízené podle § 16 odst. 9. ŠZ a základní škole speciální.

MPP  je  základním  systémovým  prvkem  v realizaci  preventivních  aktivit,  vychází  ze
základního vzdělávacího programu.
Pojem prevence rozumíme všechna opatření  směřující  k předcházení  a  minimalizace jevů
spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. Prevencí může být jakýkoliv typ výchovné,
vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující k předcházení výskytu rizikového
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chování zamezující jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového
chování nebo pomáhající řešit jeho důsledky.

Osobami  zodpovědnými  za  aplikaci  MPP  jsou:  vedení  školy,  školní  metodik  prevence  -
(Mgr.  Monika  Vochomůrková)  ve  spolupráci  s výchovným  poradcem,  vedoucími
předmětových komisí, třídními učiteli a s vychovatelkou školní družiny.

I. Charakteristika školy

Naše škola,  která  je  zřízena  podle  §16 odst.  9  školského zákona,  je  příspěvkovou
organizací  Královéhradeckého kraje.  Jejími  součástmi  jsou  základní  škola,  základní  škola
speciální a střední škola. Patří k ní také školská zařízení – školní družina a školní jídelna.
Žákům  s různým  stupněm  zdravotním  postižením  poskytuje  základní  a  střední  vzdělání.
Střední školu představuje  Praktická škola jednoletá a dvouletá. Školní družina má jedno
oddělení. 
             Zřízením výše uvedené střední školy je handicapovaným žákům umožněno se nadále
vzdělávat v prostředí, které již znají. V Broumově ani v blízkém okolí, není žádné podobné
zařízení, které by umožňovalo těmto žákům se vzdělávat a pobývat v kolektivu vrstevníků.
Většina našich žáků je ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Žákům s handicapem se tak dostane komplexní vzdělání od školního věku až po dospělost,
včetně získání lepších předpokladů pro uplatnění v některých profesních oblastech.

 Pro výuku je  k dispozici  osm kmenových učeben.  Velký význam pro zkvalitnění
výuky  bylo  nainstalování  interaktivních  tabulí  do  dvou  tříd  prvního  stupně.  Ve  všech
učebnách  je  možnost  připojení  k internetu  a  využití  promítacích  pláten  a  dataprojektorů.
Učebna výpočetní techniky je vybavena 12 počítači s výukovými programy a připojením na
internet, tiskárnou, interaktivní tabulí a data projektorem. Učebna je využívána především pro
výuku informační a komunikační technologie, je však využívána na výuku dalších předmětů,
v odpoledních hodinách je pak využívána školní družinou. Pro výuku praktických činností
slouží cvičná kuchyň, keramická dílna, šicí dílna, dřevodílna, tělocvična. Další vybavení pak
tvoří sociální zařízení, kabinety, šatny pro žáky, školní družina, ředitelna, kancelář ekonomky,
sborovna, kuchyně a jídelna pro provozování školního stravování.

Pro  pobyt  žáků  venku  slouží  školní  zahrada  a  školní  hřiště.  Školní  zahrada  je
vybavena  pískovištěm,  dřevěným  altánem  a  houpačkami,  aby  ji  mohli  využívat  i
v odpoledních hodinách žáci přihlášení do školní družiny k odpočinku a relaxaci.
Na  zahradě  je  umístěn  skleník,  záhony a  ovocný  sad  a  kovodílna,  která  slouží  k získání
praktických dovedností.  Žáci využívají těchto prostor v rámci plnění osnov předmětu Člověk
a svět práce.
Součástí školy je školní jídelna. Spolu s kuchyní se nachází v přízemí budovy.
Stále  zde  působí  a  pokračuje  vzdělávání  v pronajatých  prostorách  odloučené  pracoviště
Střední školy Nové Město nad Metují, kde se připravují žáci v učebních oborech kuchařské
práce, prodavačské práce. Absolventi naší školy ale i žáci ostatních základních škol tak mají
možnost dalšího vzdělávání. Část prostor školy byla pronajata soukromé mateřské škole Začít
spolu Broumov.

Ke dni 30. 09. 2022 vykazuje naše škola 73 žáků

Na  škole  se  používá  vulgárních,  hrubých,  sprostých  slov.  Žáci  své  projevy  „vulgarity“
považují za „normální“ slovník. Proto se s preventivním týmem budeme intenzivněji zabývat
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etickou  výchovou  na  škole  nejen  svým  vzorem,  ale  různými  modelovými  situacemi,
návštěvou divadel, knihovny, při běžném každodenním setkání ve škole i mimo ni.
U  těchto  žáků  se  ukazuje  nedostatek  etických  zásad  a  zábran  v důsledku  nedostatečné
socializace, a tedy akceptace sociálních norem.  Tento stav je možno do jisté míry korigovat
důsledným výchovným vedením a dohledem. U dětí, jejichž pozitivní vývoj je ohrožen nebo
narušen dysfunkčním prostředím, je třeba přispět k rozvíjení hodnotových zájmů, pozitivních
individuálních vlastností a mezilidských vztahů.
Někteří žáci jsou díky prostředí, ve kterém vyrůstají, ohroženi sociálně patologickými jevy
mnohem více než děti běžné populace. Proto je primární prevence v naší škole tolik důležitá. 

           
II. Cíle programu 

Cílem  našeho  minimálního  preventivního  programu  (MPP)  je  spolu  s rodiči  formovat
osobnost žáka, který si cení svého zdraví, umí rozumně nakládat se svým volným časem a má
osvojené základní sociální dovednosti. MPP obsahuje základní strategii a zásady, kterými se
řídíme při  výchově a  vzdělávání  žáků.  V průběhu školního roku monitorujeme situaci  ve
škole,  všímáme  si  aktuálních  problémů a  vycházíme  z předešlých  pozitivních  zkušeností.
Všichni učitelé naší školy se shodnou na tom, že primární prevence je především týmová
práce, na které se podílejí všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy.
Každý výchovný problém vždy řešíme individuálně,  hledáme jeho příčinu,  snažíme  se  ji
odkrýt, řešit ji rychle a pohotově. Jsme si dobře vědomi toho, že pro úspěch naší práce je
zcela  zásadní  zdravé  klima  školy.  Je  nutné  žáky  učit  správnému  chování  a  laskavým
mezilidským vztahům. Jen pak lze žít v prostředí důvěry.

V letošním školním roce budou v rámci výuky převažovat následující témata:

 Škodlivost kouření a jiných návykových látek
 Mezilidské vztahy, sex, antikoncepce, pohlavní nemoci
 Poruchy přijmu potravy, špatné stravování, návyky a složení stravy
 Experimentování a užívání drog, škodlivých a návykových látek (kouření, 

alkohol)
 Jak se nestát obětí sociálních sítí
 Šikana, kyberšikana
 Základy právního vědomí

Primární cílové skupiny:

Mladší školní věk (6–12 let)
Starší školní věk (13–15 let)

III. Aktivity

 Granty
Ve školním roce 2021/2022 pokračovala realizace projektu „Šablony III.“                  
z Operačního programu výzkumu, vývoje a vzdělávání. Realizace probíhala formou 
projektových dnů ve škole i mimo školu. Vzájemná spolupráce mezi pedagogy. 
Doučováním žáků.
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Dále jsme byli aktivně zapojeni do mezinárodního projektu Města Broumova  a Polska
pod názvem „Spojujeme generace“ Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis. 
 
   V     rámci MUP, byly realizovány tyto projekty   -   listopad 2021 – Projekt „Se slušností
nejdál dojdeš“ – etická výchova, beseda s psycholožkou – téma „Slušnost otevírá 
dveře do společnosti“ – zapojeni všichni žáci školy. Exkurze do Jánských Lázní 
„Stezka korunami stromů“ Ve spolupráci s SŠ Nové Město nad Metují seminář 
„Stolování“. 

Další projekt z MUP – Sport a tělovýchova – „Sportujeme s radostí“ - zapojeni 
všichni žáci školy. Pro žáky byly zorganizovány turistické a cyklistické výlety do 
CHKO Broumovsko. Ve spolupráci s Ulitou Broumov – žáci absolvovali program       
„Netradiční sporty“- navštívili „Walzel“ Meziměstí – továrna na zážitky.
Ve spolupráci se SŠ Nové Město nad Metují proběhl zápas ve fotbale, florbale, 
vybíjené a basketbalu.
Další projekt z MUP – „Společně jde všechno líp“.

Dále budou realizovány projekty, které byly kolegy zpracovány ve školním roce 
2022 / 2023 

 Byl zpracován projekt „ Máme rádi Broumov(sko) – Agentura pro rozvoj 
Broumovska, pod názvem „ Jarní radovánky s     mezinárodní účastí  “.
Realizace projektu „Šablony III.“ Projektové dny mimo školu.“
Realizace projektu z MUP – Prevence rizikového chování, zdravý životní styl              
„ Zdravá strava“
Realizace projektu z MUP – „Basketbal je cesta spolupráce, integrace a tolerance“

Město Broumov kandiduje na Evropské hlavní město kultury 2028. Škola je součástí
tohoto projektu.  Formou OnStage, která podporuje inkluzi sociálně 
znevýhodněných dětí prostřednictvím skupinové výuky performativních umění. 
Především hudby a tance. Proto naše škola v     rámci těchto aktivit zajišťuje taneční   
vystoupení našich žáků.

 Metodická pomoc pedagogům
Pedagogové  budou  průběžně  seznamováni  s problematikou  prevence  sociálně
patologických jevů.  Budou informováni  o  jednotlivých akcích a  budou se na  nich
podílet.

 Další vzdělávání pedagogů
Další  vzdělávání  pedagogů  v oblasti  prevence  sociálně  patologických  jevů  (dle
finančních možností školy).

 Pracovní dílny (k jednotlivým ročním obdobím)
           „Vánoční dílny“ pro žáky ZŠ a ZŠS.
           „Velikonoční dílny“ pro žáky ZŠ a ZŠS.
            
 Spolupráce s rodinou 
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Jedním z našich největších problémů je spolupráce školy se zákonnými zástupci (ZZ)
žáků. Pro zlepšení komunikace mezi školou a ZZ zveme rodiče na akce školy (besídky
vánoční, oslava MDD, třídní schůzky, pracovní dílny apod.). Zájem o tyto akce ze stran
rodičů, zákonných zástupců se pomalu daří „probouzet“.

 Spolupráce s policií
V tomto  školním roce,  bychom se  chtěli  zaměřit  na  pravidelnou  spolupráci  s PČR
Náchod. Za pravidelné návštěvy por. Mgr. Miroslava Mervarta se žáci jak ZŠ, PrŠ  i
ZŠS budou seznamovat s různými programy formou besed, filmů, akcí s policií, kde
budou mít možnost se všeho aktivně zúčastnit. 

 Školní parlament
Zřízení instituce školního parlamentu by bylo dalším krokem k vtažení žáků do dění ve
škole. Jeho existence podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl
žáků na chodu školy. Úkolem je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen
využívat,  ale  také  přebírat  odpovědnost  za  všechny  aktivity  vyplývající  z práv
žákovské  samosprávy.  Vychovávat  žáky  k odpovědnému  životu  v demokratické
společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a odpovědnost za její postavení.  

Zástupci školního parlamentu se budou pravidelně setkávat na pracovních schůzkách,
na  nichž  budou  přednášet  návrhy  a  připomínky  svých  spolužáků  ke  vzdělávacímu
procesu,  školnímu  prostředí  a  vzájemnému  soužití.  Setkání  budou  řízena  osobou
koordinátora,  jehož  úkolem  bude  podporovat  dovednosti  žáků  spojené  s aktivitami
parlamentu,  tak  aby  se  nestal  pouze  formální  záležitostí,  ale  aby  byli  žáci  vedeni
k odpovědnosti za svou činnost. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy
vedení  školy  i  pedagogům.  Je  prostředkem pro  přenos  informací.  Dále  se  snaží  o
naplňování  cílů  školy  v oblasti  osobnostní  a  sociální  výchovy,  etické  výchovy  a
výchovy demokratického občana. 

IV. Další aktivity školy

Nadále se aktivně účastnit projektu „OVOCE DO ŠKOL“.
Nadále se aktivně zúčastnit projektu „MLÉKO DO ŠKOL“.
Od září 2017 je  Základní škola a Praktická škola Broumov je součástí projektu MPSV
„OBĚDY DO  ŠKOL.“  (Žáci,  jejichž  rodiče  pobírají  dávky  hmotné  nouze,  jsou  součástí
projektu, který jim zaručuje bezplatné stravování ve škole – OBĚDY). 
Women for Women – (W4W) – je pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit
dětem obědy ve školní jídelně. ( Realizováno s podporou MŠMT).
Součástí školního roku (a tedy i prevence) je Mikulášská nadílka, vánoční besídky ve třídách, 
akce ke Dni dětí, jednodenní i vícedenní výlety, návštěvy kulturních akcí, účast na sportovních
turnajích.
Tématu primární prevence věnuje každý pedagogický pracovník odpovídající prostor 
v     předmětech, které vyučuje. Žáci absolvují též přednášky, besedy a další programy, které   
zajišťují státní i nestátní subjekty.

V. Postupy řešení
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V případě, že má pedagog podezření na požití návykové látky žákem, je informován ředitel 
školy, popř. zástupce a následně školní metodik prevence.
Další postup řešení volí ředitel školy spolu s preventistou, třídním učitelem, rodičem.
O každém řešení problému v oblasti sociálně patologických jevů je sepsán zápis, který je
uložen u školního metodika prevence Mgr. Moniky Vochomůrkové.
Jednotlivé řešení přestupků proti školnímu řádu je stanoveno „SANKČNÍM ŘÁDEM“
(viz.  příloha)

VI. Program proti šikanování
Pedagogičtí pracovníci školy jsou seznámeni s „Metodickým pokynem ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve škole a školských zařízení.
(viz. příloha -MŠMT 2016)

VII.
Spolupráce s ostatními organizacemi 

Škola spolupracuje s:

Dům dětí „Ulita“ Broumov
SPC – Náchod
Sociální odbor (OSPOD) MěÚ Broumov
Městská policie Broumov
Policie České republiky Náchod
Krajský školský koordinátor prevence
Plavecká škola Broumov
Centrum pro rodinu, Broumov
Městská knihovna, Broumov
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VIII. Standardní činnost školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

Koordinace tvorby, kontrola, evauluace a participace při realizaci MPP školy.
Koordinace  a  participace  na  realizaci  aktivit  školy  zaměřených  na  prevenci  záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie,
prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů
rizikového chování.

1. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 
chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

2. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 
chování.

3. Individuální  a  skupinová  práce  se  žáky  s obtížemi  v adaptaci,  se  sociálně-vztahovými
problémy, rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

4. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 
do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců: prioritou v rámci tohoto procesu 
je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

5. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně 
a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, 
zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

6. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči
v případě akutního výskytu rizikového chování.

7. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 
poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů.

8. Vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 
prevence ( ŠMP), navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti:

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách 
programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

       Pedagogickým pracovníkům školy.

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
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IX. Závěr

Předkládaný MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM je základem pro práci naší školy v oblasti 
primární prevence  v tomto školním roce. Vychází z předcházejících programů, které byly na škole 
realizovány. Žáci mají dostatek informací o nebezpečí zneužívání drog. Velkým problémem je otázka 
kouření. Někteří žáci kouří již na prvním stupni. U některých žáků druhého stupně je kouření 
tolerováno samotnými zákonnými zástupci.
Za závažný jev na škole považujeme nejen vulgární, sprosté vyjadřování a jednání žáků 
navzájem, ale také stoupající agresivitu mezi žáky.

Minimální preventivní program obohacují volnočasové aktivity, kroužky, sportovní činnosti a
soutěže, výlety, exkurze atd.

Minimální preventivní program je přístupný na webových stránkách naší školy, mohou se 
s ním seznámit rodiče i veřejnost. Je to otevřený program, který mohou rodiče i veřejnost 
připomínkovat a obohatit novými nápady

Konzultační hodiny ŠMP – pondělí od 13.30hod. do 14.30 hod.

Konzultační hodiny výchovného poradce – pondělí od 13.30 hod. do 14.30 
hod.

Zpracovali: Mgr. Monika Vochomůrková ………………………………………

                  

Schválila: Mgr. Petra Pancnerová
                   ředitelka školy
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