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1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje: 
a) charakteristika školy, riziková místa  

 

Charakteristika školy: 

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386, je 

malá pavilónová škola, založena roku 1961. V současné době je ředitelkou Mgr. Irena 

Eisnerová, ŠMP Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. a VP Mgr. Miroslava Klausová. Výše uvedené 

tvoří na naší škole školní preventivní tým. Škola je právním subjektem od 1. září 1998, v roce 

1999 byla zařazena do projektu intenzifikace činnosti tříd s rozšířeným vyučováním tělesné 

výchovy a od 10. února 2006 nese název Základní školy s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy. Je úplnou základní školou, s kapacitou 380 žáků, kterým poskytuje základní 

vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. V současné době máme celkem 316 žáků, na 1. stupni 

195 a na 2. stupni 121.  

 

Pedagogický sbor tvoří 18 učitelů, 10 učitelů pracuje na prvním stupni, 8 učitelů 

na druhém stupni, ŠD má 4 vychovatelky. Plně kvalifikováno je 13 učitelů, 3 učitelé studují, 

aby si potřebnou kvalifikaci doplnili, a 2 učitelé nemají požadovanou kvalifikaci. Škola má 

http://www.zsnastinadlech.cz/
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kvalifikovanou učitelku pro děti s poruchami učení. Úzce spolupracujeme PPP v Teplicích se 

speciální pedagožkou Mgr. Hanou Rothovou, která dle potřeby dochází na naši ZŠ. 

 

Výuka probíhá v prostorných a světlých kmenových učebnách i v odborných 

učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Učebna informatiky (počítačová 

s internetem), multimediální učebna s plynovým a elektrickým rozvodem k výuce Fy a Ch, 

pro výuku dalších předmětů je v multimediální učebně k dispozici propojené video, DVD, TV 

a PC s dataprojektorem a elektricky ovládaným plátnem, učebna hudební a výtvarné výchovy, 

učebna pro výuku pracovních činností (dílny) a školní kuchyňka. V prostorách pavilónu 

prvního stupně se nachází žákovská knihovna. První i druhý stupeň má ve svých pavilónech 

své sociální zařízení pro žáky, žákyně i učitele. 

 

Ke škole patří dvě tělocvičny a sportovní areál s umělým povrchem, který je možno 

využívat pro atletiku a dvě hřiště pro míčové hry, posilovna a přilehlé hygienické zázemí 

s oddělenými šatnami, sprchovým koutem a toaletami. Školní družina má k dispozici 

oddělené prostory – 2 třídy, 1 prostornou a světlou hernu a 1 třídu vybavenou PC, sportovní 

prostranství před budovou školy s dřevěným relaxačním prostorem a hřištěm, kde jsou 

zabudovány streetballové koše.  

 

Žáci se stravují v moderně zařízené školní jídelně v areálu školy, k jejímuž 

příslušenství patří i vlastní sociální zázemí. Provoz školní jídelny je řízen elektronickými čipy 

s možností výběru jídel. Kabinety učitelů jsou vybaveny novým nábytkem, učitelé mají 

k dispozici počítačové sestavy s internetem, tiskárnami a kopírkami. V době přestávek žáci 

prvního stupně mohou využívat relaxační koutek vybavený k odpočinku a hrám. Žákům 

druhého stupně je k relaxaci v době hlavní přestávky vymezen prostor ve spojovací chodbě 

a vestibulu školy. V atriu školy stojí dva zabudované stoly na stolní tenis a žáci 2. stupně mají 

o přestávkách k dispozici dva pingpongové stoly v chodbě. 

 

Problematika rizikového chování žáků je podrobně rozpracována ve školním řádu 

a jeho přílohách. Zvláštní důraz je zde kladen na omlouvání absence, šikanování, zneužívání 

návykových látek apod. Přílohy školního řádu pak obsahují manuály pro pedagogické 

pracovníky, které jim předkládají návody, jak postupovat v různých situacích (např. jak 

postupovat při podezření na šikanování apod.). Důležitou součástí školního řádu jsou přesně 

stanovená výchovná opatření za jednotlivá porušení řádu.   

 

Riziková místa: 

Riziková místa na škole jsou zejména šatny, WC a vnější prostory školy 

 

 

b) ŠMP  a preventivní tým školy  

 

Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní program a aktivně 

se účastní plnění jeho cílů. Je tvořen ředitelem školy, metodikem prevence, výchovným 

poradcem a dalšími členy z řad třídních učitelů. Výchovný poradce eviduje žáky 

se specifickou poruchou učení, konzultuje s ostatními pedagogy metody výuky těchto žáků 

a koordinuje tvorbu individuálních studijních plánů. Funkce školního metodika v naší škole 

je taková, že je klíčovým poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence 

rizikového chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního 

preventivního programu (MPP), nemá na naši škole kumulovanou funkci s výchovným 

poradcem. ŠMP dále sleduje aktuální změny v legislativě a seznamuje s nimi ostatní 
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pedagogické pracovníky, průběžně aktualizuje databázi kontaktů spolupracujících organizací 

a osob činných v oblasti primární prevenci rizikového chování v našem regionu. Zúčastňujte 

se v průběhu školního roku odborných seminářů a porad pořádaných metodikem prevence, 

které jsou dobrým místem pro seznámení se s ostatními metodiky prevence. Oporou 

pro výkon funkce je vypracovaný Minimální preventivní program, jehož je koordinátorem. 

To znamená, že koordinuje splnění stanovených cílů se záměrem co nejpozitivnější konečné 

evaluace. 

 

Školní preventivní tým je tvořen, jak již bylo uvedeno výše, ředitelkou Mgr. Irenou 

Eisnerovou, ŠMP Ing. Bc. Lucií Gerlach, DiS. a VP Mgr. Miroslavou Klausovou, tým 

se pravidelně schází zejména za účelem vzájemné informovanosti a kooperaci při realizaci 

výkonu svých funkcí souvisejících s prevencí. 

 

Ředitelka školy Mgr. Irena Eisnerová 

- zodpovídá za realizaci preventivního programu                      

- je součástí preventivního týmu 

- jedná s rodiči žáků  

 

Školní metodička prevence Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

- sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole 

- spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními 

pracovníky školy, PPP, okresní metodičkou, psychology a dalšími organizacemi, 

institucemi a odborníky 

- mapuje výskyt rizikového chování ve škole 

- řeší a eviduje rizikové chování ve škole 

- zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky 

- poskytuje materiály a informace všem učitelům k dané problematice 

  

Výchovná poradkyně Mgr. Miroslava Klausová 

- eviduje děti s SPU, eviduje integrované žáky 

- pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů 

- vede profesní orientaci žáků 

- spolupracuje s PPP a psycholožkou 

  

Třídní učitel žáka 

- mapuje vztahy žáků v třídním kolektivu 

- je manažérem třídního dění a preventivních aktivit 

  

Preventivní tým školy má k dispozici Metodické doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28), které je k dispozici na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-

pokyny a u metodika prevence v elektronické podobě. Jedná se tedy o: Metodické 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT 

č.j.: 21291/2010-28) Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen 

„žák“) ve školách a školských zařízeních: 

a)      vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a 

začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, 

b)      popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, 

c)      definuje Minimální preventivní program, 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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d)     doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem 

chování dětí a mládeže. 

 

V jednotlivých přílohách doporučení je popsáno konkrétní rizikové chování ve školním 

prostředí  - jeho rámcový koncept. Jednotlivé jevy a doporučené postupy k řešení problémů 

jsou podrobně popsány v přílohách č. 1-22.  

Metodicke_doporuceni_uvodni_cast 

 Priloha_1_Navykove_latky 

 Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave 

 Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy 

 Priloha_4_Alkohol 

 Priloha_5_Syndrom_CAN 

 Priloha_6_Skolni_sikanovani 

 Priloha_7_Kybersikana 

 Priloha_8_Homofobie 

 Priloha_9_Extremismus_rasismus_xeno-

ffobie_antisemitismus 

 Priloha_10_Vandalismus 

 Priloha_11_Zaskolactvi 

 Priloha_12_Kradeze 

 Priloha_13_Tabak 

 Priloha_14_Kr._situa_spojene_s_nasilim 

 Priloha_15_Netolismus 

 Priloha_16_Sebeposkozovani 

 Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti 

 Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani 

 Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam 

 Priloha_20_Domaci_nasili 

 priloha_21_hazardni_hrani 

 Příloha 22: 

Dodržování pravidel prevence vzniku 

problémových situací týkajících se žáků s 

PAS ve školách a školských zařízeních 

Formulář_Krizový plán pro prevenci 

vzniku problémových situací týkajících se 

žáka s PAS 

Formulář_Krizový plán pro prevenci 

vzniku problémových situací týkajících se 

žáka s PAS 

 

 

c) Vnitřní informační zdroje  

Naše škola má v kabinetu metodika školní prevence k dispozici odbornou a metodickou literaturu 

jakož i odborné časopisy a videotéku. Informace týkající se tématu primární prevence jsou uvedeny i na 

webových stránkách naší školy: http://www.zsnastinadlech.cz/index.php?page=konzultacni-hodiny-2. Na 

naší škole mají žáci k dispozici schránku důvěry a mohou využít i emailové adresy ŠMP nebo VP, kterou 

mohou nalézt na webových stránkách školy (http://www.zsnastinadlech.cz/) v sekci zaměstnanci, kde jsou i 

uvedeny konzultační hodiny a emaily všech učitelů v přehledné tabulce - viz Příloha č. 6.  

 

 

2. Vnější zdroje školy pro tvorbu MPP 
 

Náš školní preventivní program vychází ze současného stavu prevence rizikového chování žáků na 

naší škole, z důvodu nutnosti dodržovat veškerou školskou legislativu - viz příloha č. 0 (vždy v platném 

aktuálním znění) na základě školského zákona a s ním souvisejících vyhlášek, tak i též na základě 

metodických pokynů týkajících se rizikových projevů chování. Což je podkladem pro sestavení značné části 

našeho školního řádu. 

 

Další nedílné informační zdroje našeho MPP jsou webové stránky MŠMT: www.msmt.cz - 

vzdělávání / speciální vzdělávání / prevence  a vzdělávání / sociální programy / prevence. Dále weby: 

 www.prevence-info.cz, www.odrogach.cz, www.drogy-info.cz, www.adiktologie.cz a taktéž i 

webové stránky odborných zařízení v našem regionu (http://www.wl1.cz/ WHITE LIGHT I, 

http://www.pppuk.cz/poradny/teplice/prevence, RELIÉF - poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT 

I. - http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/socialni-sluzby/relief-poradenske-a-vzdelavaci-centrum-white-light-i-

http://www.msmt.cz/uploads/Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_1_Navykove_latky.rtf
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_4_Alkohol.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_5_Syndrom_CAN.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_7_Kybersikana.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_8_Homofobie.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_10_Vandalismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_11_Zaskolactvi.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_12_Kradeze.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_13_Tabak.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_15_Netolismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_16_Sebeposkozovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_20_Domaci_nasili.doc
http://www.msmt.cz/uploads/priloha_21_hazardni_hrani.docx
http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40397/
http://www.msmt.cz/file/40397/
http://www.msmt.cz/file/40397/
http://www.msmt.cz/file/40396/
http://www.msmt.cz/file/40396/
http://www.msmt.cz/file/40396/
http://www.zsnastinadlech.cz/index.php?page=konzultacni-hodiny-2
http://www.zsnastinadlech.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.wl1.cz/
http://www.pppuk.cz/poradny/teplice/prevence
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/socialni-sluzby/relief-poradenske-a-vzdelavaci-centrum-white-light-i-370/


Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 

Teplice, Na Stínadlech 2386, 415 01 

Tel./fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz, www.zsnastinadlech.cz 

 

5 

 

370/) jakož i internetové poradenství pro ŠMP a pedagogy v oblasti prevence (www.drogovaporadna.cz) a 

dalších, jež jsou uvedeny v Příloze č. 8. 

 

Tento MPP vychází též z metodické pomoci: 

 Poradenského metodika prevence při PPP v Teplicích: Mgr. Veronika Lincová, kontaktní údaje: 

veronika.lincova@pppuk.cz, speciální pedagog, metodik prevence 

 Krajského školního koordinátora prevence Mgr. Petry Vaverkové, kontakt: Adresa: Velká Hradební 

48, 400 02 Ústí nad Labem, Telefon: 475 657 951, E-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz 

 Preventivních pracovníků nestátních neziskových organizací - Poradny pro integraci cizinců v Ústí 

nad Labem: http://p-p-i.cz/Pro-Skoly-a-Instituce/ 

 Protidrogového koordinátora a manažera prevence kriminality 

 Kurátorů pro děti a mládež OSPO Teplice a komise sociálně právní ochrany 

http://www.teplice.cz/odbor-soc-veci-a-zdravotnictvi/os-805  

 Policie ČR http://www.policie.cz/clanek/sc-ustecky-kraj-teplice.aspx  

 Městská policie http://www.teplice.cz/mestska-policie/os-1050  

 Pediatrů v našem kraji 

 Praktických lékařů v našem kraji 

 Klinických psychologů a psychiatrů v našem kraji 

 

Samozřejmě tento MMP vychází též i z možností vzdělávacích programů pro ŠMP a ostatní pedagogické 

pracovníky - jejich přehled lze najít v Příloze č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  a dále i z programů 

primární prevence organizací, jež toto nabízejí - přehled lze opět najít v Příloze č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. MPP vychází v neposlední řadě i z možností volnočasových aktivit v regionu a mimoškolních 

aktivit školy - viz příloha 10.  

 

3. Analýza výchozí situace, monitoring 
 

 Problematika rizikového chování dětí je celospolečenským problémem. Zneužívání drog a jiné 

projevy rizikového chování se dotýkají dětí, které navštěvují základní školu. Objevují se nové rizikové jevy 

např. kyberšikana. Z našeho pohledu pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní 

školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech projevů rizikového chování 

podaných přiměřeně k jejich věku a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni. Naše škola připravila 

a realizuje komplexní, dlouhodobý program prevence rizikového chování a zahrnula do něj co nejvíce 

spolupracujících složek, včetně rodičů. Program je zaměřen na všechny věkové kategorie žáků. 

 

Základním zdrojem informací jsou: 

a) třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci 

b) žáci 

c) rodiče 

d) škola jako celek 

 

Nástroje mapování: 

- dotazníky a ankety 

- výstupy záznamů školního metodika prevence 

- zprávy výchovného poradce 

- záznamy četnosti výskytu rizikového chování, efektivita řešení, zmapování situace v jednotlivých 

třídách (klíčová role třídních učitelů) 

http://www.zsnastinadlech.cz/
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/socialni-sluzby/relief-poradenske-a-vzdelavaci-centrum-white-light-i-370/
http://www.drogovaporadna.cz/
mailto:veronika.lincova@pppuk.cz
mailto:vaverkova.p@kr-ustecky.cz
http://p-p-i.cz/Pro-Skoly-a-Instituce/
http://www.teplice.cz/odbor-soc-veci-a-zdravotnictvi/os-805
http://www.policie.cz/clanek/sc-ustecky-kraj-teplice.aspx
http://www.teplice.cz/mestska-policie/os-1050
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- zápisy výchovných komisí 

- důvěrná sdělení na OSPOD, popř. PČR 

- pozorování žáků, diskuze, rozhovory 

- výstupy hodnocení MPP minulého školního roku (vyjádření školního metodika prevence, názoru, 

zkušenosti, postoje, hlediska) 

 

Dalším důležitým prostředkem mapování je též SWOT analýza, kdy preventivní tým určí na základě 

nástrojů mapování silné a slabé stránky problematiky a k nim vhodné strategie k řešení problému na základě 

klasifikace a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyřech základních skupin. 

 

Schéma SWOT analýzy 
 S - silné stránky W - slabé stránky 

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T - hrozby Strategie ST Strategie WT 

 

Legenda: 

SO  využít silné stránky k získání výhody 

WO  překonat slabiny využitím příležitostí 

SW  využít silné stránky k čelení hrozbám 

WT minimalizovat náklady a čelit hrozbám 

4. Stanovení cílů podle cílových skupin 
 

Prevence rizikového chování dětí v působnosti naší školy je zaměřena na děti všech věkových 

skupin, kdy máme stanoven 1 krátkodobý cíl je letos opět zaměřen na bezpečný internet (s ohledem na 

skutečnost aktuálnosti této problematiky, která vyplynula v rámci besed jednotlivých tříd 

s metodikem prevence na konci školního roku 2017/2018) a 3 dlouhodobé cíle - viz níže. 

 Jedním z hlavních cílů letošního MPP je předcházení rizikovému chování v online prostředí, kde žáci 

tráví hodně svého volného času a pohlcují je tzv. nová media. Letošním tématem je „Bezpečný 

internet“. S ohledem na aktuálnost tématu je MPP v tomto školním roce zaměřen zejména na oblast 

bezpečí žáků na internetu, seznámení s pojmy jako je kybergrooming, kyberstalking, hoaxy, happy 

slapping a také i kyberšikany, která se na naší škole velice rozmáhá a to již od 3. Ročníků. Kdy je 

tedy nezbytné provést dlouhodobou intervenci v této oblasti a podrobně seznámit žáky s touto 

problematikou. 

 předcházení rizikovým jevům v chování žáků v „reálném“ životě v těchto oblastech: 

- drogové závislosti, alkoholismus a kouření, a onemocnění HIV/ AIDS a další infekční 

onemocnění související s užíváním návykových látek 

- virtuální drogy (počítače, televize, video, internet), netolismis, gambling 

- šikanování a ubližování, kyberšikana 

- vandalismus a další formy násilného chování 

- záškoláctví 

- krádeže osobních věcí 

- rasismus, xenofobie, homofobie, antisemitismus, extremismus, intolerance 

- kriminalita a delikvence 

- závislost na politickém a náboženském extremismu 

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

- poruchy příjmu potravy 

http://www.zsnastinadlech.cz/
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- negativní působení sekt 

- sexuální rizikové chování 

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě 

  

 Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

 

- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

- ohrožování mravní výchovy mládeže 

- poruch příjmu potravy (bulimie, anorexie) 

- domácího násilí 

  

 Další cíle: 

- Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. 

- Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. 

- Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. 

- Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 

- Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky. 

- Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. 

- Aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporujícími prevenci. 

 

5. Metody a způsoby dosažení cílů, skladba aktivit pro cílové skupiny 
 

K dosažení krátkodobého cíle prevence k tématu bezpečného internetu: 

 

 oslovena PČR, konkrétně por. Bc. Daniel Vítek, PČR - z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 

z oddělení tisku a prevence Teplice. Se kterým je škola předběžně domluvená na zahájení kampaně 

„ŘEKNI NE!“ Kampaň je zaměřená na online sexuální nátlak a vydíraní dětí. Jedná se o 

celoevropskou kampaň EU zaměřenou na prevenci nástrah internetu.   

 předběžně jsou domluvené besedy pro první pololetí pro třídy 5.A, 8.A a 9.A 

 předběžně jsou domluvené besedy pro druhé pololetí pro třídy 5.B, 6.A, 7.A a 7.B 

 

Besedám se třídami by mělo předcházet promítání preventivních filmů z Projektu: SEZNAM SE 

BEZPEČNĚ. Jedná se o projekt SEZNAM.CZ, POLICIE ČR, KRIMINÁLNÍ POLICIE A 

VYŠETŘOVÁNÍ ČR, MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, LINKY 

BEZPEČÍ a mnoha dalších institucí. Projekt si klade za cíl informovat děti a jejich rodiče o nebezpečí, 

které se skrývá na internetu. Žákům budou před besedou s PČR promítnuty filmy, na které besedy 

navážou: 

Seznam se bezpečně 1 https://www.youtube.com/watch?v=3v3QHOAH1y0 (31min) 

Seznam se bezpečně 2 https://www.youtube.com/watch?v=FhrNysDht8k (44min) 

Seznam se bezpečně 3 https://www.youtube.com/watch?v=h0u7kwDrycM (42min) 

Seznam se bezpečně 4 https://www.youtube.com/watch?v=5KMJ74rAtPA (5min) 

 

 

 Besedy primární prevence HOP - Nástrahy Internetu 

→ 18. 9. 5.A  1-2h  Beseda primární prevence HOP - Nástrahy Internetu 

→ 18. 9. 5.B 3-4h  Beseda primární prevence HOP - Nástrahy Internetu 

http://www.zsnastinadlech.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=3v3QHOAH1y0
https://www.youtube.com/watch?v=FhrNysDht8k
https://www.youtube.com/watch?v=h0u7kwDrycM
https://www.youtube.com/watch?v=5KMJ74rAtPA
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→ 20. 9. 6.A 2-3h  Beseda primární prevence HOP - Nástrahy Internetu 

→ 20. 9. 7.A 4-5h  Beseda primární prevence HOP - Nástrahy Internetu 

→ 24. 9. 7.B 2-3h  Beseda primární prevence HOP - Nástrahy Internetu 

→ 24. 9. 8.A 4-5h  Beseda primární prevence HOP - Nástrahy Internetu 

→ 1. 10. 9.A 1-2h  Beseda primární prevence HOP - Nástrahy Internetu 

 

 Celoškolní a celoroční pokračování osvěty na téma „Nástrahy internetu“ formou letáčků na  téma 

nebezpečí internetu (hoax, fake, kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, happy slapping…) 

 Třídní učitelé 4.- 9. tříd v rámci třídnických hodin s žáky dojdou k nástěnce metodika prevence a 

žáky seznámí s informacemi, které jsou tam uvedené (nástěnka zaměřena na prevenci rizikového 

chování na internetu a dalších nástrah internetu. Dále i na prevenci kouření a užívání omamných 

a psychotropních látek. Pro 8.-9.třídy i prevence pohlavně přenosných chorob).  

 Třídní učitelé žáků 1.-3. tříd v rámci třídnických hodin s žáky dojdou ke schodům na první 

stupeň k závěsné mapě, zaměřené na prevenci šikany, s žáky přiměřeně k věku téma prodiskutují 

a upozorní i na nebezpečí kyberšikany.  

 

 Témata k nástrahám internetu a reálného života žáci zpracují v rámci TH v celoročním projektu. 

Jehož výstup budou na konci  šk. roku žáci prezentovat za tu svou třídu metodikovi prevence v rámci 

pravidelných besed s metodikem prevence v měsíci červnu. Žáci mají za úkol zpracovat témata dle 

plánu, za první pololetí Nástrahy internetu - s čím se seznámily v rámci programu HOP a besed s 

PČR a v rámci 2.pololeti v rámci besed. -viz. níže. 

 

 Výstupy z celoročního projektu budou po besedách vystavené ve spojovací chodbě školy, aby se 

s nimi mohli seznámit i ostatní. Pokud budou přiznány peníze z MŠMT, žáci budou prezentovat 

výstupy z projektu  v tělocvičně, zvlášť 1. a zvlášť 2.st. kydy by si žáci za každé pololetí připravily 

panel (z těch podkladů co nashromáždili). 

 

K dosažení krátkodobého cíle prevence k tématu nástrah reálného života: 

 

 s metodikem prevence beseda na téma Prevence kouření v rámci třídnické hodiny 4.A, 4.B,5.A a 5.B 

 

 využití výukových materiálů -  DVD v oblasti prevence (1 třídnická hodina + 1h beseda o filmech na 

DVD v rámci následující TH, pouze 6.A  1h – film + beseda) 

 4.A, 4.B Mezi Stěnami - prevence šikany (40min) 

 5.A., 5.B Jakub - téma domácího násilí (40 min) 

 6.A  Na hory (film Seznam se bezpečně), (17 min); Příběh o tom, co dětem může 

způsobit obyčejné brouzdání po internetu. https://www.youtube.com/watch?v=ern7sJfswRM 

 7. A, 7.B Sami - prevence anorexie a bulimie (35 min) 

 8.A  Na hraně - prevence sebepoškozování (35 min) 

 9.A  Mezi nimi - Prevence pohlavně přenosných chorob 

 

 v druhém pololetí proběhne Preventivní program s souvislosti s nástrahami reálného života zaměřený 

na  témata: Reprodukční zdraví pro třídy 8.A a 9.A a Alkohol a kouření - mýty  a pravdy pro třédy: 

5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B 

 

Pokud bude škole přiznána finanční dotace primární prevence MŠMT na rok 2019, o kterou budeme 

jako škola žádat v prvním pololetí toho šk. roku. Rádi bychom uskutečnili sérii besed s lektory 

http://www.zsnastinadlech.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ern7sJfswRM
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prevence HIV/Aids a drog. Besedy poskytuje Česká asociace streetwork, martinhornych@seznam.cz 

Martin HORNYCH, Prevence HIV/AIDS a DROGY, Odborný lektor, Tel. 721 361 062 

 8.A a 9. A (třídy spojeny)  Besedy o problematice HIV/AIDS provádí lektor, který je 16 let 

HIV pozitivní. Beseda obsahuje základní informace o HIV/AIDS (testování, prevence, kondomy, 

cesty přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě a  životní příběh HIV+ přednášejícího lektora). 

Cena za přednáškový den je 2.000,- Kč (to jsou dvě besedy =2x45min + 2x45min) + cestovné 

z/do Prahy (autobus, vlak). 

 7.A, 7.B (třídy spojeny)   Besedy o problematice DROG provádí lektor, který bral 

9 let drogy (pervitin), a hráč hazardních her (gamblerství). Beseda obsahuje základní informace 

o problematice ZÁVISLOSTÍ (proč lidé berou drogy, základní fakta o běžně zneužívaných drogách, 

krátkodobé a dlouhodobé vlivy užívání drog a životní příběh přednášejícího lektora). Za přednáškový 

den je cena 2.000,- Kč (to jsou čtyři besedy = 1x45min +1x45min + 1x45min + 1x45min) + cestovné 

z/do Prahy (autobus, vlak). 

 

 

 Pokud nám peníze z dotace nebudou přiznány, žáci 7. tříd budou mít v rámci TH besedu na téma 

rizikového chování ve vztahu k návykovým látkám a drogám a žáci 8. a 9. tříd půjdou na exkurzi 

a besedu do White Light I v Teplicích, kde s nimi bude diskutováno na téma nebezpečí drog. 

Předběžně je domluveno, že v případě zájmu o exkurzi se konkrétně na termínech domluvíme 

s vedoucím White Light centra I, Doubravská 122/5, 415 01 Teplice, telefon: 417 530 788, 602 

414 911, kc-teplice@wl1.cz v průběhu měsíce ledna 2019 

 

 V rámci třídnických hodin utužování třídního kolektivu, popř. sebepoznávání, sebeurčení pomocí 

preventivních her: 

1.A, 1.B ROBOTI 

2.A, 2.B ERB  

3.A,3.B  HULKA / SÍLY ČLOVĚKA 

4.A, 4.B LOGO 

5.A, 5.B SRDCE 

 6.A  KVADRANTY 

 7.A, 7.B INZERÁT 

 8.A  CO KDO DĚLÁ 

 9.A  JSEM VÝJIMEČNÝ 

   

 využití videí v rámci 2 třídnických hodin (napříč všemi ročníky,  2. - 9. třídy, 2 videa = 1TH, zapsat 

do TK) na téma nebezpečí internetu, diskuze k videím přiměřeně k věku, zda se již někdo setkal 

s něčím podobným atd. (některé třídy již videa shlédly v loňském šk. roce, ale i tak krátká max. - 5 

min videa projít znovu a diskutovat o problematice, co děti zaujalo, zda rozumí tomu sdělení, 

poučení z videa) 

 

1) Zneužití materiálů: 

https://www.stream.cz/seznam-se-

bezpecne/10001660-zneuziti-materialu-aneb-

koukej-jak-te-miluju 

2) Pornografie za úplatu 

https://www.stream.cz/seznam-se-

bezpecne/10001661-pornografie-za-uplatu-

aneb-a-co-za-to 

3) Sociální inženýrství 

https://www.stream.cz/seznam-se-

bezpecne/10001663-socialni-inzenyrstvi-

aneb-neni-chlupac-jako-chlupac 

4) Rande na slepo 

https://www.stream.cz/seznam-se-

bezpecne/10001662-rande-naslepo-aneb-zn-

hlodam-lasku

http://www.zsnastinadlech.cz/
mailto:martinhornych@seznam.cz
mailto:kc-teplice@wl1.cz
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001660-zneuziti-materialu-aneb-koukej-jak-te-miluju
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001660-zneuziti-materialu-aneb-koukej-jak-te-miluju
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001660-zneuziti-materialu-aneb-koukej-jak-te-miluju
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001661-pornografie-za-uplatu-aneb-a-co-za-to
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001661-pornografie-za-uplatu-aneb-a-co-za-to
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001661-pornografie-za-uplatu-aneb-a-co-za-to
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001663-socialni-inzenyrstvi-aneb-neni-chlupac-jako-chlupac
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001663-socialni-inzenyrstvi-aneb-neni-chlupac-jako-chlupac
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001663-socialni-inzenyrstvi-aneb-neni-chlupac-jako-chlupac
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001662-rande-naslepo-aneb-zn-hlodam-lasku
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001662-rande-naslepo-aneb-zn-hlodam-lasku
https://www.stream.cz/seznam-se-bezpecne/10001662-rande-naslepo-aneb-zn-hlodam-lasku
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 7.A, 7.B návštěva prostor a exkurze Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 

územní odbor Teplice Riegrova 1898, 415 01 Teplice, Telefon: 950 441 205, kde je 

domluvená exkurze s prohlídkou prostor, hasičského auta a seznámení s prací hasičů 

v rámci prevence rizikového chování (vandalismus, žhářství,…) s panem Bláhou, mob. 

720 403 261. Konkrétní termín exkurze bude ujasněn v lednu 2019. 

 

 bezpečnost na silnicích, návštěva dopravního hřiště 

 21. 9. 1.A +1.B 8:15-11:40 

 27. 9. 2.A +2.B 8:15-11:40  

 3.A+ 3.B předběžný termín je domluven na 26. 4. 2019 (8:15-11:40) s tím, že je nutné 

termín potvrdit v lednu 2019 na MP v Proseticích, tel. 417 510 500 

 

 Prevence užívání alkoholu (6.-9.třídy v rámci TH, úvodem pustit video: 

https://www.youtube.com/watch?v=T3NNmsdvyCE o kterém následně diskutovat s žáky 

a rozdat materiály, letáčky) 

 

 Dotazníky zaměřené na Klima třídy, vztahy mezi spolužáky 

 Kamarádi online (preventivní besedy konané metodikem prevence napříč ročníky 4. - 9. 

tříd, jejichž cílem je zjistit případné závadové chování a ověřit si, zda MPP na tento školní 

rok byl splněn a žáci jsou více schopní čelit nástrahám internetu než v loňském školním 

roce) 

  • vyhodnocení dotazníků, zhodnocení školního roku  

 

(V průběhu celého školního roku jsou zařazovány dotazníky podle potřeby žáků. Další akce 

se uskuteční podle aktuální nabídky preventivních programů). 

 

 

 

 

K dosažení dlouhodobých cílů rozdělujeme aktivity s tímto spojené do níže uvedených 

3. Kategorií předpokládaných aktivit, besed, školení: 

a) Aktivity pro pedagogické pracovníky  

- Preventivní tým 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků 

(konkrétní výčet aktivit viz Příloha č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

 

b) Aktivity pro žáky  

- Přímá vzdělávací činnost 

- Školní akce 

- Preventivní akce 

- Volnočasové aktivity 

(konkrétní výčet aktivit viz Příloha č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

 

 

c) Aktivity zaměřené na rodičovskou veřejnost  

- Informační systém školy 

- Webové stránky školy 

http://www.zsnastinadlech.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=T3NNmsdvyCE


Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, 

Teplice, Na Stínadlech 2386, 415 01 

Tel./fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz, www.zsnastinadlech.cz 

 

11 

 

- Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1.- 9. ročníků 

(konkrétní výčet aktivit viz Příloha č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

 

 

 

Při tvorbě tohoto dokumentu jsme dále vycházeli i z níže uvedených zdrojů, jež jsou součástí 

přílohové části MPP: 

- Možnosti vzdělávacích programů pro ŠMP a ostatní pedagogické pracovníky 

- Volnočasových aktivit v regionu a mimoškolních aktivit školy 

- Školního programu proti šikanování 

- Krizového plánu školy, co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků 

- Spolupráce na regionální úrovni v systému PP 

- Z titulů odborné a metodické literatury,  DVD a videokazet, jež se dotýkají 

primární prevence 

- Evidence plnění programů MPP školy 

- Archivace předchozích verzí MPP a evaluace MPP z minulých období 

- Archivace výsledků anket, sociometrických průzkumů a různých šetření 

 

http://www.zsnastinadlech.cz/
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DALŠÍ SOUČÁSTI - PŘÍLOHY MPP 

 

OBSAH PŘÍLOH:  

 

 

1. Vnitřní informační zdroje - výčet ..................................................................................... 12 

2. Stávající platné dokumenty MŠMT pro oblast primární prevence .................................. 14 

3. Kontakty na síť organizací a služeb poskytujících odbornou pomoc .............................. 15 

4. Možnosti vzdělávacích programů pro ŠMP a ostatní pedagogické pracovníky .............. 16 

5. Volnočasové aktivity v regionu a mimoškolní aktivity školy .......................................... 16 

6. Školní program proti šikanování ...................................................................................... 18 

7. Krizový plán školy, co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků ....................... 18 

8. Spolupráce na regionální úrovni v systému PP ................................................................ 18 

9. Seznam odborné a metodické literatury, seznam DVD, videokazet ................................ 18 

10. Evidence plnění programů MPP školy ............................................................................. 18 

11. Archivace předchozích verzí MPP a evaluace MPP z minulých období ......................... 18 

12. Archivace výsledků anket, sociometrických průzkumů a různých šetření ...................... 18 

 

 

Příloha: 
6. Vnitřní informační zdroje - výčet 

Pedagogický sbor 

třída jméno předměty kontakty konzultace 

 
Mgr. Irena 
Eisnerová 

ředitelka 
školy 

eisnerova@zsnastinadlech.cz 
úřední hodiny 

školy 

 
Mgr. Alena 
Fojtíková 

zástupce 
ředitelky 

fojtikova@zsnastinadlech.cz 
úřední hodiny 

školy 

1.A 
Mgr. Michaela 

Štarková 
1. stupeň starkova@zsnastinadlech.cz po 7:30 – 7:45 

1.B 
Mgr. Lenka 

Kalátová 
1. stupeň kalatova@zsnastinadlech.cz st. 7:30 – 7:45 

1. A Mgr. Jana Zyková 
1. stupeň + 

Hv 
zykova@zsnastinadlech.cz po. 7:20 – 7:40 

1. B 
Mgr. Hana 
Kiezlerová 

1. stupeň kiezlerova@zsnastinadlech.cz po. 7:20 – 7:40 

3. A 
Mgr. Monika 

Jelínkova 
1. stupeň jelinkova@zsnastinadlech.cz po. 13:00 – 13:45 

3. B 
Mgr. Lenka 
Butkovičová 

1. stupeň + 
NJ 

butkovicova@zsnastinadlech.cz po 8:00 – 8:45 

4. A Mgr. Patra Jakoubě 1. stupeň jakoube@zsnastinadlech.cz út. 7:15 – 7:40 

4. B Mgr. Martina 1. stupeň nemcova@zsnastinadlech.cz po. 10:55 – 11:40 

http://www.zsnastinadlech.cz/
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Němcová 

5. A 
p. Dana Izerová, 

Dis. 
1. stupeň izerova@zsnastinadlech.cz  

4. B 
pí. Michaela 

Dudová 
1. stupeň dudova@zsnastinadlech.cz út. 10:00 – 10:30 

6. A 
pí. Lenka 

Merwitzová 
Ze, Př merwitzova@zsnastinadlech.cz út. 9:00 – 10:00 

7. A 
Mgr. Vladimíra 

Babická 
AJ, NJ babicka@zsnastinadlech.cz st. 7:15 – 7:40 

7. B 
Ing. Bc. Lucie 
Gerlach, DiS. 

AJ gerlach@zsnastinadlech.cz 

út. 10:00 – 10:45 
metodik prevence 
lichá po. 14:00 – 

14:45 

8. A Ing. Alice Weissová 
M, Ch, Tv, 
ORV, Inf 

weissova@zsnastinadlech.cz út. 14:00 – 14.45 

9. A pí.Jolana Ježková AJ ježkova@zsnastinadlech.cz st. 7.20 – 7.40 

 
Mgr. Patrik Kraus M, Fy kraus@zsnastinadlech.cz st. 7:15 – 7:40 

 
Mgr. Miroslava 

Klausová 
ČJ, D klausova@zsnastinadlech.cz  

 
Bc. Dominik 

Čermák 
Inf, Tv cermak@zsnastinadlech.cz po. 7:00 – 7:40 

 
Bc. Jitka Burešová 

vychovatelka 
ŠD 

buresova@zsnastinadlech.cz út. 11.40 – 12.10 

 
pí. Jitka Beerová, 

DiS 
vychovatelka 

ŠD 
beerova@zsnastinadlech.cz po. 11.00 – 11:30 

 
pí. Barbora 
Bindrová 

vychovatelka 
ŠD 

bindrova@zsnastinadlech.cz  

 
pí. Barbora 
Franclová 

vychovatelka 
ŠD 

franclova@zsnastinadlech.cz po. 7:25 – 7:40 

  
pí. Jana 

Ottenschlagerová 

asistent 
pedagoga/ 

vychovatelka 
ŠD 

ottenschlagerova@zsnastinadlech.cz po. 11.45 – 12.40 

  
pí. Jana 

Thomanová 
asistent 

pedagoga 
thomanova@zsnastinadlech.cz út. 7:25 – 7:40 

  
pí. Veronika 
Mousilová 

asistent 
pedagoga 

mousilova@zsnastinadlech.cz po. 7:30 – 7:45 

  
pí. Blanka 
Bodláková 

asistent 
pedagoga 

bodlakova@zsnastinadlech.cz po 7:20 – 7:40 

  
  

Správní zaměstnanci 

jméno pracovní zařazení 

Blanka Heřmanová hospodářka a ekonomka 

Jiří Fuchs školník 

http://www.zsnastinadlech.cz/
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Dana Sochová uklízečka 

Jana Bachofnerová uklízečka 

Eva Šenková uklízečka 

  
  
  
  

Školní jídelna 

jméno pracovní zařazení 

Iveta Seidlová vedoucí ŠJ 

Zlatuše Drozdová kuchařka 

Eva Pejšová kuchařka 

Ivana Riedlová kuchařka 

Jitka Valentová kuchařka 

Miluše Veverková Kuchařka 

 

 

 

Příloha: 

7. Stávající platné dokumenty MŠMT pro oblast primární prevence  

 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. MSMT - 22294/2013-1 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 

vyučování, prevenci postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14 

 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance, č. j. 14 423/99-22 

 Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních 

 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím školského zákona 

 Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 

http://www.zsnastinadlech.cz/
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 Vyhláška č. 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 

 Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 

na období 2013-2018; 

 Národní strategie protidrogové politiky; Strategie prevence kriminality (strategie 

vždy na příslušná období) 

 25884/2003-24 spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s 

Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality 

na dětech a mládeži páchané 

 Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje systém práce a postupy 

příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality 

dětí a trestné činnosti páchané na mládeži (21. 1. 2002) 

 11691/2004-24 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu 

 Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně – právní ochraně dětí 

 Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů 

 

Příloha: 

8. Kontakty na síť organizací a služeb poskytujících odbornou pomoc 

 

Tísňová linka 112 

Záchranná služba 155 

Hasiči 150 

Policie ČR 158 

Městská policie Teplice 417 510 500 

Pedagogicko psychologická poradna Teplice 417 533 669, 417 535 248 

Drop-in, www.dropin.cz  

Prev-centrum, www.prevcentrum.cz  

Občanské sdružení Život bez závislostí, www.zivot-bez-zavislosti.cz  

Informační portál o legálních a nelegálních drogách, www.drogy-info.cz  

Kontaktní centrum White light I. Teplice, www.whitelight1.cz  

Česká koalice proti kouření, www.dokurte.cz  

Kouření, www.sweb.cz/koureni  

Společenství proti šikaně, www.sikana.org  

Občanské sdružení proti šikaně, www.sikana.cz  

Informační portál o šikaně na školách, www.minimalizacesikany.cz  

Dětské krizové centrum, www.dkc.cz  

Modrá linka - Centrum a linka důvěry pro děti a mládež, 549 241 010 a 608 902 410, 

www.modralinka.cz  

Sdružení Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz  

Rodičovská linka 840 111 234 

Bílý kruh bezpečí, 257 317 100, www.bkb.cz  

Národní program boje proti AIDS, www.aids-hiv.cz  

Národní linka prevence AIDS, 800 144 444 

Česká společnost AIDS pomoc, www.aids-pomoc.cz  

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, www.planovanirodiny.cz  

http://www.zsnastinadlech.cz/
http://www.dropin.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.drogy-info.cz/
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http://www.sikana.cz/
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Informace o lidské sexualitě, www.sexus.cz  

Osobnostní a sociální výchova, www.odyssea.cz  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz  

Institut pedagogicko-psychologického poradenství, www.ippp.cz  

Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje, www.pppuk.cz  

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, www.poradenskecentrum.cz  

 

Příloha: 

9. Možnosti vzdělávacích programů pro ŠMP a ostatní pedagogické pracovníky 

Dle aktuální nabídky 

 NIDV:  http://nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/usti/avp.ep/ 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vzdelavani-pedagogu 

 VACLAV - Efektivní systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji 

https://www.e-vaclav.eu/web/guest;jsessionid=99A04371E6DFC2A0F314C7C6B621CDA2 

 

 

Příloha: 
10. Volnočasové aktivity v regionu a mimoškolní aktivity školy 

 Spolupráce s DDM Teplice a Domečkem v Duchcově. Zájmová činnost a podpora 

talentovaných žáků na škole zahájena 1.10.2018 

 Volnočasové aktivity nabízené naší školou v podobě zájmových kroužků dle aktuální 

nabídky od 1. 9. 2018 se zahájenou činností od 1.10.2018 do 31.5.2019 

 

Zájmové kroužky 2018 - 2019 

ŠKOLNÍ KROUŽKY 

 

vyučující 

název kroužku 

pro žáky zdarma, probíhá pod pedagogickým 
dohledem našich učitelů 

den hodina 

p. Zyková Žákovská knihovna st 12:50 - 13:50 

p. Kiezlerová Náprava poruch učení st 7:00 - 7:45 

p. Tomsová Pěvecký sbor čt 14:00 - 15:30 

p. Kalátová Deskové hry út 14:00 - 14:45 

p. Izerová Tanec nás baví čt 14:00 - 14:45 

p. Weissová Matematika jinak po 7:00 - 7:45 

p. Gerlach, Ježková Jak na angličtinu po 14:00 - 14:45 

p. Merwitzová Matematiky se nebojíme po 14:00 - 14:45 

p. Babická Hravá němčina čt 14:00 - 14:45 

  

vyučující 

název kroužku 

placené – žák platí poplatek za náklady k 

den hodina 

http://www.zsnastinadlech.cz/
http://www.sexus.cz/
http://www.odyssea.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.ippp.cz/
http://www.pppuk.cz/
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http://nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/usti/avp.ep/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vzdelavani-pedagogu
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činnostem 200 kč/pol. 

p. Butkovičová Výtvarné činnosti 1x za 14 dní st 14:00 - 15:30 

p. Jelínková Šikovné ruce 1x za 14 dní  po 14:00 - 15:00 

  

KROUŽKY VE SPOLUPRÁCI S AŠSK 

Asociace sportovních klubů – probíhají pod pedagogickým dozorem našich učitelů, 

platí se poplatek asociaci 100,- Kč 

  

vyučující název kroužku den hodina 

p. Kraus Míčové hry (2. stupeň) st 14:00 - 14:45 

p. Čermák Fotbal - 2. st.   1x za14 dní pá 13:00 - 13:45 

p. Němcová Atletické hry (1.st) po 14:15 - 15:00 

  

KROUŽKY EXTERNÍCH SUBJEKTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE 

Placené – žák hradí poplatek v požadované výši 

vyučující název kroužku den hodina 

info@veselaveda.cz Veselá věda čt 14:00 - 15:00 

p. Rabihová Společenský tanec čt 14:00 - 15:00 

 

 

http://www.zsnastinadlech.cz/
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Příloha: 
11. Školní program proti šikanování 

 viz. Směrnice č.j. 1a 

 

Příloha: 

12. Krizový plán školy (školského zařízení) - co dělat v případě výskytu rizikového 

chování žáků 

 viz. Směrnice č.j. 1.3b 

 

Příloha: 

13. Spolupráce na regionální úrovni v systému PP 

 k dispozici na vyžádání u výchovné poradkyně Mgr. Miroslavy Klausové 

 

Příloha: 

14. Seznam odborné a metodické literatury, seznam DVD, videokazet 

 k dispozici na vyžádání u školní metodičky prevence Ing., Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

Příloha: 
15. Evidence plnění programů MPP školy 

 k dispozici na vyžádání u školní metodičky prevence Ing., Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

Příloha: 

16. Archivace předchozích verzí MPP a evaluace MPP z minulých období 

 k dispozici na vyžádání u školní metodičky prevence Ing., Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

Příloha: 

17. Archivace výsledků anket, sociometrických průzkumů a různých šetření 

 k dispozici na vyžádání u školní metodičky prevence Ing., Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

http://www.zsnastinadlech.cz/

