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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

Základní škola a Střední
škola Březejc, Sviny 13

Sídlo školy:

Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Ředitelka školy:

Mgr. Vladana Jančíková

Telefon, e-mail:

566 521 516, skola.brezejc@seznam.cz

Prezentační stránky školy:

www.skoly-brezejc.cz

Školní metodik prevence:

PaedDr. Blanka Klapalová

e-mail :

B.Klapalova@seznam.cz

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, SOUČASNÝ STAV
Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13 je příspěvkovou organizací přímo řízenou
MŠMT.
Škola sídlí v budovách Centra Kociánka, pracoviště Březejc, které je odloučeným
pracovištěm Centra Kociánka v Brně. Jsme úplnou školou pro žáky s mentálním postižením a
žáky se souběžným postižením více vadami.
Součásti školy jsou základní škola speciální, praktická škola jednoletá, praktická škola
dvouletá a učební obor Textilní a oděvní výroba, ŠVP Tkalcovské práce. Součástí školy je
speciálně pedagogické centrum, které se nachází na odloučeném pracovišti ve Velkém
Meziříčí. Při škole pracuje školská rada, která má 6 členů (2 zástupci za zřizovatele, 2
zástupci za žáky a zákonné zástupce a 2 za pedagogické pracovníky).
Velkou výhodou naší školy je, že se jedná o malou školu rodinného typu, kde se všichni
navzájem dobře znají, není zde prostor pro anonymitu, která může být živnou půdou pro
vznik rizikového chování. Nižší počet žáků v jednotlivých třídách umožňuje pedagogickým
pracovníkům poznat osobně žáky, jejich problémy a jejich rodinné zázemí a tím zajistit
maximální individuální přístup ke každému z nich. Škola se nachází v krásné přírodě
uprostřed lesů a poskytuje žákům a pedagogům vhodné prostředí pro vycházky a výuku
v přírodě.
Na prevenci rizikového chování žáků se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci, zvláště
pak třídní učitelé, kteří nejlépe znají kolektivy tříd a jsou schopni odhalit začínající problémy.
Preventivní tým pro řešení rizikového chování tvoří:
Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy
PaedDr. Blanka Klapalová, školní metodik prevence
Mgr. Markéta Štouračová, výchovná poradkyně
Mgr. Kateřina Dvořáková, psycholog SPC

3. VÝSTUPY Z EVALUACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Realizované aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování se v uplynulém
školním roce opíraly o zpracovaný Minimální preventivní program pro školní 2018/2019
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(dále MPP), který byl vytvořen školním metodikem prevence ve spolupráci s pedagogickými
pracovníky školy. Vzhledem k členství naší školy v síti Zdravých škol jsme při uskutečňování
úkolů daných MPP rovněž vycházeli z Programu podpory zdraví. V souladu se zásadami, tj.
třemi pilíři tohoto projektu (pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství) byly
zařazovány aktivity, které směřovaly k bezpečnému prostředí školy.
V uplynulém školním roce byly řešeny pouze drobné přestupky třídními učiteli.
Případy závažnějšího rizikového chování nebyly ve škole zaznamenány.
Následující aktivity probíhaly u žáků ve všech oborech vzdělávání - ZŠ speciální, Praktická
škola jednoletá, Praktická škola dvouletá, Tkalcovské práce.
Specifická primární prevence:
• Zapojení do programů primární prevence realizovaných Centrem
prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou
- žáci absolvovali interaktivní programy na téma „V čem jsme
stejní a v čem jiní“ a „ Ztráty v našem životě“
Program „V čem jsme stejní a v čem jiní“ byl zaměřen na
posílení tolerance a empatie mezi žáky a v širším pojetí ve
vztahu k jiným národnostem.
Program „Ztráty v našem životě“ se věnoval emocím,
pocitům, uvědomění si, že do života patří pozitivní i negativní
emoce.
● Témata vybraná metodikem prevence a zařazena do vyučování do
předmětu výchova ke zdraví: Návykové látky, zdravý životní styl
Chování v různých krizových
situacích
Nespecifická primární prevence:
• témata týkající se prevence rizikového chování probíraná v rámci
výchovně vzdělávacího procesu, zejména v předmětech občanská
výchova, výchova ke zdraví, rodinná výchova, výživa a příprava
pokrmů
• akce „Týden zdravých svačinek“ – žáci ve třídách střední školy
připravují zdravé svačiny
• „Den zdraví“ – akce probíhající na náměstí ve Velkém Meziříčí,
naši žáci připravili pokrmy našich babiček, např. jahelník,
tvarohovou pomazánku apod.
• příprava zdravých pokrmů pro rodiče u příležitosti třídních schůzek
• výstavy výrobků našich žáků na Vánoční a Velikonoční výstavě
v kulturním středisku ve Velkém Meziříčí, návštěvy těchto výstav
se žáky
• Čistá Vysočina – akce organizovaná MÚ Velké Meziříčí,
každoročně uklízíme přírodu v okolí silnice vedoucí do Březejce
• dvoudenní výlet do Prahy
• sportovní aktivity – orientační běh pořádaný Centrem Kociánka,
prac. Březejc, sportovní soutěže se žákyněmi z Výchovného ústavu
ve Velkém Meziříčí
• návštěvy koncertů, divadelních představení
• akce k prohlubování vzájemných vztahů mezi žáky a
pedagogickými pracovníky – Svatý Valentýn (Valentýnská pošta)
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•
•
•
•

vystoupení našich žáků na těchto hudebních festivalech:
„Setkání“ v Rájci – Jestřebí
„Festival malých scénických forem“ v Brně
práce v zájmových kroužcích pohybově relaxačním a výtvarněkeramickém
taneční vystoupení našich žáků na Charitativním plese ve Velkém
Meziříčí
zapojení žáků do třídních a školních projektů, např. Den jablek,
S knihou není nuda, Poznáváme lidské tělo,…

4. STANOVENÍ CÍLŮ
4.1. Dlouhodobé cíle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výchova ke zdravému životnímu stylu – jsme dlouhodobě školou zařazenou do
programu podpory zdraví ve škole, každoročně je vypracován plán akcí na toto téma
klást důraz na osobnostní a sociální rozvoj
vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, zvládnutí stresů, k dovednostem
řešit své problémy bez pomoci léků a alkoholu (důvěra k vyučujícím)
vychovat ze žáků slušné lidi – vyžadovat zásady slušného chování a dodržování
školního řádu, učit je slušně se vyjadřovat
informovat o drogové problematice – Oblastní charita Žďár nad Sázavou – realizují u
nás školní programy všeobecné primární prevence
žákům podávat informace o společensky nežádoucích jevech – drogy, šikana,
kyberšikana, násilí, krádeže, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy,
návykové látky, násilí, rasismus
přesvědčit žáky, že normální je nekouřit, neopíjet se, nefetovat, chovat se k sobě
slušně
posilovat přátelské vztahy, komunikaci mezi žáky a vyučujícími (společné akce, třídní
a školní projekty)
do programu prevence zapojovat třídní učitele (projekty, výukové programy pořádané
SEV Chaloupky Velké Meziříčí)
posilovat zdatnost a vytrvalost sportovními akcemi (spolupráce s Centrem Kociánka,
prac. Březejc a s Výchovným ústavem ve Velkém Meziříčí)
vytvářet pracovní listy týkající se všeobecné primární prevence - metodik prevence
zařazovat do aktivit canisterapii
prodej zdravých pamlsků ve „Zdravém krámku“ – vštěpovat žákům zásady zdravé
výživy
návštěvy kulturních akcí dle došlé nabídky

4.2 Střednědobé cíle
•
•
•
•

nabízet žákům různé formy smysluplného trávení volného času
systematická práce s třídními kolektivy za účelem přátelského klima ve škole
integrace témat primární prevence do výchovně vzdělávacího procesu, zvláště do
výuky v těchto předmětech: výchova ke zdraví, rodinná výchova, příprava pokrmů,
občanská výchova
prohloubení spolupráce se subjekty zajišťujícími programy primární prevence –
Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou a Krajské ředitelství Policie ČR
Kraje Vysočina, odd. tisku a prevence
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•
•
•

učit žáky osvojovat si zdravý životní styl ve všech oblastech (tabák, alkohol, správná
výživa, sexuální výchova) a jít jim příkladem
vést žáky k podílu na vytváření estetického prostředí školy (prevence vandalismu)
pěstovat v dětech odolnost vůči vlivům médií

4.3. Krátkodobé cíle
Vymezení cílové skupiny:
Žáci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informovat žáky o nebezpečí virtuálního světa (besedy)
informovat žáky o problémech šikany a kyberšikany, rozeznat správné chování od
špatného k ostatním lidem
vést žáky k odpovědnosti v sexuálním životě, nebezpečí nemoci AIDS
organizovat besedy s pracovníky Centrum prevence ze Žďáru nad Sázavou a
Krajského ředitelství Policie ČR, odd. tisku a prevence
začlenit témata prevence RCH (sexuální výchova, zdravý životní styl, společenské
chování, volný čas, zásady správné výživy)do vyučovacích předmětů
zapojit žáky do třídních a školních projektů
klást důraz na zdravý životní styl
každoročně uspořádat dvoudenní turistický výlet (mimo žáků ZŠ speciální)
diskutovat se žáky o partnerských vztazích, manželství a rodičovství
poukazovat na úctu ke starší generaci, slušné chování na veřejnosti
posilovat důvěru u žáků ve svoje vlastní schopnosti a dovednosti a pomáhat jim
nalézat smysl života

Pedagogičtí pracovníci
• spolupráce na tvorbě Minimálního preventivního programu
• vhodný výběr kulturních představení, koncertů, výstav
• spolupráce se speciálními pedagogy a s psychology z SPC ve Velkém Meziříčí
• spolupráce s výchovnou poradkyní během celého školního roku
• včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
• spolupráce s rodiči
• pravidelné začleňování tématiky prevence RCH do výuky
• aktivní účast na vzdělávacích akcích týkajících se oblasti prevence rizikového chování
• realizace projektů a aktivit zaměřených na prevenci zvlášť nebezpečných jevů (drogy,
šikana, rizika sexuální chování, kouření, alkohol)
• zpracovávat písemné měsíční hodnocení chování a prospěchu žáků pro rodiče
• vytvořit osobní dopis žákovi s hodnocením chování v každém pololetí školního roku
(třídní učitelé)
Rodiče
• zapojení rodičů v co největší míře do mimoškolních aktivit, účast na školních akcích
• setkání s rodiči první den školního roku, kde jsou mimo jiné informováni o správném
postupu omlouvání (prevence záškoláctví)
• konzultace s pedagogickými pracovníky školy, s metodikem prevence, výchovným
poradcem kdykoli po domluvě
• možnost konzultace rodičů s pracovníky SPC (speciální pedagogové a psychologové)
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•
•
•

třídní schůzky s rodiči
měsíční vypracování písemného hodnocení prospěchu a chování žáků třídními učiteli
pro rodiče
informační nástěnka pro rodiče u hlavního vchodu

5. PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
● tvorba Minimálního preventivního programu pro šk. rok 2019/20– metodik prevence
s pedagog. pracovníky
• zapojení žáků do zájmových kroužků:
- pohybově-relaxační - p. Vondráčková
- muzikoterapie – p. Klára Dufková
• Den zdraví – ve stánku na náměstí ve Velkém Meziříčí budou žáci Praktické školy
jednoleté a dvouleté nabízet zdravé pokrmy a jejich recepty, které si připravili
v hodinách vaření – letošní téma „Voda“
• Návštěva „Zubní víly“ (září) – beseda se žáky o správném čištění zubů, prevenci
zubních kazů apod.
• Světový den výživy – jako každoročně, tak i letos bude probíhat celoškolní akce
„Zdravá svačinka“ – žáci tříd si připraví pro ostatní spolužáky zdravé svačinky
• ochutnávka zdravých pokrmů pro rodiče, která probíhá zároveň s třídními schůzkami
• během roku proběhnou návštěvy výstav (např. Vánoční a Velikonoční výstavy
v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí), koncertů, divadelních představení – dle aktuální
nabídky
• pokračování spolupráce s Centrem prevence ze Žďáru nad Sázavou – proběhnou dvě
besedy v listopadu a v březnu na téma „Online svět a já“ (nástrahy internetu) a „Můj
život, můj svět“ (životní hodnoty)
• nově navázání spolupráce s Krajským ředitelstvím Policie ČR Kraje Vysočina, odd.
tisku a prevence, objednán preventivní program „Bezpečně do školy a na ulici“
- žáci budou seznámeni se základními pravidly chování při setkání s cizími lidmi,
s možností řešení krizových situací, co dělat při nálezu nebezpečných věcí apod.
• příprava pracovních listů do hodin výchovy ke zdraví na téma – „Zdravý životní styl“
a „Rizikové chování v dopravě“
• akce k prohlubování vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky –
Svatý Valentýn (Valentýnská pošta)
• zapojení žáků do třídních a školních projektů – např. „Žijeme v Evropě“, „Pohádka je
všude s námi“, „Cestou bylinek a koření“, „Hrajeme si s textilem“
• účast na canisterapii – „Učíme se s Annie“
• pravidelné návštěvy Střediska ekologické výchovy Ostrůvek, kde se žáci účastní
vzdělávacích programů
• účast žáků na interaktivním programu „Světový den životního prostředí“
• spolupráce se zainteresovanými složkami
• webové stránky školy, tisk, facebook
• semináře a aktivity dle aktuální nabídky během školního roku
• spolupráce s ostatními pedagogy – projekty, třídnické hodiny, začlenění prvků PRCH
do vyučovacích hodin
• účast na festivalech zájmové umělecké činnosti pořádaný ZŠ Ibsenova Brno a ZŠ
speciální Blansko
• účast naší školy na akci „Čistá Vysočina“
• Mikulášská besídka – bude probíhat v prostorách jídelny, kde žáci vystoupí
s kulturním programem za přítomnosti rodičů a přátel školy
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•
•
•
•
•

Vánoční besídka – společné posezení, zpívání koled a rozdávání dárků všem žákům
taneční vystoupení našich žáků na Charitativním plese
půldenní výlet - naučná stezka Bory
exkurze do dílny na modrotisk – Olešnice, exkurze do tkalcovny
výlety – Kutná Hora, Znojmo

Priority pro tento školní rok
- výchova ke zdravému životnímu stylu
- průběžné monitorování psychosociálního klimatu ve třídách, ve spolupráci
s třídním učitelem, výchovným poradcem a SPC navrhovat opatření
- potlačování vulgárního vyjadřování
- včasné řešení výchovných problémů
- důsledná spolupráce s rodiči, třídní schůzky, individuální řešení
Vzdělávání
Školní metodik prevence (dále ŠMP) se v říjnu účastní XVI. ročníku Konference primární
prevence rizikového chování, která se koná v Praze a je dvoudenní. Téma konference je
„Kvalita v prevenci je nejlepší investicí do budoucnosti: Reflexe tvorby a vývoje politiky
kvality. ŠMP se účastní dále pravidelných pracovních porad svolávaných metodikem
prevence v PPP Žďár nad Sázavou, kde jsou řešeny aktuální problémy v oblasti PRCH. Další
vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování bude ŠMP vybírat dle aktuální nabídky
během školního roku.
Spolupráce s rodiči
• slavnostní zahájení školního roku společně s rodiči, seznámení se školním řádem
• účast na akcích školy
• konzultační hodiny dle domluvy s vyučujícími
• podávání informací o žákovi (pohovory dle potřeby, ŽK, deníčky)
• Den otevřených dveří
• výstava žákovských prací spojená s ochutnávkou zdravých pokrmů v rámci třídních
schůzek (duben)
• pravidelné třídní schůzky
• informace na webových stránkách, facebook, nástěnka školy
• poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání soc.
nežádoucího chování
• funkčnost školního poradenství (metodik prevence, výchovný poradce)
Vyhodnocení MPP bude provedeno na konci školního roku a bude součástí výroční zprávy
školy.

V Březejci 29. 8. 2019

PaedDr. Blanka Klapalová
školní metodik prevence

Mgr. Vladana Jančíková
ředitelka školy
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Daná témata:

říjen – listopad
V čem jsme stejní a v čem jiní. (Centrum prevnce)
Dne:…………………………………
Podpis:…………………………………………………………………………………………...

prosinec – leden
Návykové látky, zdravý životní styl. (pracovní listy)
Dne:…………………………………..
Podpis:…………………………………………………………………………………………...

únor – březen
Ztráty v našem životě. (Centrum prevence)
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Dne:…………………………………
Podpis:……………………………………………………………………………………….......

duben – květen
Jak se chovat v různých krizových situacích. (pracovní listy)
Dne:…………………………………
Podpis:……………………………………………………………………………………….......
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