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1, Uvod
T v letošním školním roce byly aktivity Minimálniho preventivniho programu (dále jen MPP)
cíleně směřovlíny k efektivní primárni prevenci, jejímž cílem bylo zlryšování odolnosti žriků
vúči rizikovému chování a piedchlízeĎí prvĎímu experimentování s nárrykovými látkami.

Naší dlouhodobou prioritou je zajištění zdlavého klima ve škole. snažíme se podporcvat
zdravý způsob života našich žáků a zajistit školu bez drog. Jedním z našich úkolů je
eliminovat ťsk},t nežádoucích patologických j evů na minimum.

Úkol ie vést žikv:

. ke zdravému životnímu stylu,

. ke schopnosti \ryrovnat se s niáŤočnějšími ávotrúni situacemi,

. k poznání sama sebe,

. k obj ektivnímu sebehodnocení,

. k utváiení si vlastních reálných cílů.

Za prialirylla]*ql4llqL201 3/2014 b],lo p9!4ž9]4!!q

o udržet příznivé klima školy,
. využvat v hodinách méně tradiční formy v.iuky a nenásilnou lomou více uplatňovat

témata protidrogové prevence,
o pravidelně z\,Tšovat a proškolovat další pedagogické i nepedagogické pracovniky

v oblasť šikany,
. zapojit do ávota školy co nejvíce rodičů,
. posk).tovat poradenské služby a §polupracova1 se specializovanými poradensk;ftai

zařizeními,

Do pleventivního programu byli zapojen ž:itci ze všech ročníIai 1. až 9. Iočník, včetně
přípravného ročníku. MPP byl lealizován v pruběhu celého školního loku. stejně tak byly
ziskávány i podklady pro jeho r,yhodnocení.

Ve školním roce byly zaznamentiny neomluvené hodiny, byly uděleny menší i větší kízeňské
postihy, včetně snížených znímek Z chování. Veškeré konkétní jmenné podklady jsou
zaznamenány vjednotlivých zápisech z pedagogických rad (viz evidence zá§tupkyně školy),

V pruběhu roku bylo řešeno několik patologických jevů jako např. šikana (5. a 6. Toč.),
sebepoškozoviiní (5. roč.) a užívlíní měkkých drog - cigaret (9. roč.). veškeré zjištěné
prohřešky i podezření byly řešeny v souladu se školním řádem a příslušíou vyhláškou
MSMT, učinilijsme o nich zápis. stejně tak byl činěn zápis zjednání s rodiči. Veškeré zápisy
jsou evidovány u výchovné poladk}ně.



2. Cílové skupiny MPP
Cílovou skupinou byli žáci přípravné třídy a 1. i 2, stlipně v poětu 2]3 žáků na ško]e. Do
preventivního programu byli zapojeni žáci všech tříd, včetně piíplavné třídy.

3. seznámeni s MPP 2o13D0I1

lnformovanost rodičů byla zaiištěna DIostřednictvím:
. řídnich schůzek,
. možnosti konzultačních schůzek,
. webových stránek wwl,,zs-kaplickeho,cz,
. besedou s Policií ČR
. zápisem do elektronických žákovských knížek.

/ácl §knlv hvll
. 

" 
pr*""ttr"í- pr"cramem v kmenové řídě,

. s plací metodika plevence na škole,

. se situacemi, kdy se na metodika prevence oblátit,

Zaně§tnanci školy
Zaměsmanci školy byli sezxáŤneni s prevenliwlírn proglamem školním metodikem Prevence
na úvodní pedagogické poradě.

4. Způsob řealizace převentivního prograňu
Besedy, skupinové pláce, nástěnky, exkurze, diskuse, výlety, školní časopis, řídní schůzky,
třídnické hodiny, mezipiedmětová tí.uka.

5. Zamě§tnanci školy, ťchovné poradenstvi a prevence sociálně patologických jeYů
na škole

Ve škole pracuje jedna r"ýchorrr,í poradk}ně a jedna školní metodička prevence. Škola
spolupracuje s_pracovníky pedagogicko-psychologické poradny Liberec, StŤediskem
výchovné péče Cáp, Dětským diagnostick]hn ústavem, odborem sociáně právní ochrany děti
MÚ, policií Čn, o, p. s. Maják, pediatry a odboúýŤni lékaň, dětskymi psychology
a psychiatry a zařízeíimi, která posk}lují odbomou poradenskou a terapeutickou péči, včetně
individuální a rodirrné.

6. Yzdělávání pedagogů v oblasti sociálně patologických jevů
výchovná poladkyně i metodička pleveĎce se pravidelně účastni školení na téma dané
problematiky.
Metodička prevence Mgr. Prokophová dokončila v loňském školním roce kurz metodiků
preveíce patologických jevů a informuje pedagogický sbor v Ilá.Inci pedagogických porad
o novinkách v dané problerrratice. Stejně tak činí i výcho\Ťtá poradk},ně v lámci výchovného
poladenslví.
Pedagogický §bor absolvoval předniišku etopeda a teIapeuta Mgr. Petra ŠoJce na téma,,práce
s dětrni s poruchami choýání".

7, Finanční přostředky
Víkendové pob},ty, kteďch se žáci úča§tni, jsou hlazeny zjejich vlaslních finančních
prosťedků.
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Besedy a piednášky od extemích dodavatelů si žáci také hradili z vlastních finančních
plostředkŮ.

8. Projekt ,,Patroni"
Již ťetím rokem §e na naší škole lozběhl program ,,Patroni", kterého se účaslnili žáci
přípravného ročníku, 1. A., 1. B,, a 8. ročnrku společně s 9. Iočníkem. Projekt zahmoval
celoroční spolupráci těchto pěti ročníků a kladl si za cíl ulehčit žrikům prvního a přípra\,1ého
roční<u vstup do školy, navození přátelských vztáů, vedení žákíL 8. a 9, ročniku
k zodpovědnosť, prevenci šikany, atd. Žáci obou ročniků spolu celo.očně spolupracova]i
v riimci nácviku na kultumí představení pořádaných naší zrikladní školou, vzájenrně
si pomáhali a účastnili se akcí jako pasování patronů, vánoční besídk4 aj. V pokračování
tohoto projektu hodláme pokačovat i v příštích letech.

9. Dotazníková šetřeni, přáce v ot lasti prevence v jednotliťch třídách
v každé třídě je alespoň jedenkrát za pololetí přovedeno dotazníkové šetření zaměřené
naklima třídy (šetření vztahu ák učitel, žak - žík, obliba v kolektiru, výchovné či
vzdě]ávací problémy ve třídě aj.) Vlplnění dotamíků i jejich r,y}rodnocení plovádíme
prosťednictvím po.tálu www,proskoly.cz.

Dotazníkové šetření zaměřené piímo na šikanu bylo realizoviáno V 5. a 6. Iočníku. a to
po zjištění n&Ďaků šikany, o veškelích zjištěních byl sepsán protokol a uložen v kartotéce
!"ýchovné poladk},ně. Do 5. a 6. aídy byl poté přizván etoped a terapeut Mgr, Petr ŠoLc, aby
provedl diagnostiku obou říd a doporučil další postup. Mgr. Petr Šolc bude se školou
spolupracovat i v následujícím roce.

Metodik prevence navště\uje během roku jednotlivé ročníky v rámci akce ,,hodiny
s metodikem", kde seznamuje žiáky nejen s funtcí a osobou metodika prevence- ale i obsahem
jeho činnosti. V neposlední iadě se s žáky zabývá sociometrickými aktivitami a akťvitami
podponrjící třídní kolektiv.

10. Významné 1ýchoÝně-vzděIávací a převentivní akce školy
v letošním školním roce se také uskutečnily následující jednorrizové a pob}tové akce, které
pro žáky připravili buď q,rrčujicí, nebo odbomíci, kteří se zabývají problematikou sociálně
patologickýchjevů.

ýé akce
Ročnft Akce oreanizátoř. lektor
1. stupeň Skola v pňrodě - Svor v Čechách Mgr. Prokophová, Mgr. Klúčiková,

Mgr. Mizerová, MgL Jožáková,
Bc, Drábková

1.A Noc s Andersenem Mgr, Krenková
3..8. Víkendový pob\"t Jitrava Mgr.Prokophová. Mgr. Bařlošová
].,8, Víkendo\"ý pob},t Malá Skáa .Prokophová. Mgr, Bartošová
]g Spaíí ve škole Mgr. Prokophová. Msr, J. Svobodová
5..6. cR- PL výměnný pob\.t ve Zlotorvii MPr, Zichaček
,7. Víkendo!"í pob}t - Pecka Ms.Zicháček
VÝběr 2. st. Berlín - exkurze M$. Zicháček, Mgr. Jakešová
7. Skolní qilet - Lodin Mer, Zicháček
vÝb& 2. st. Lond.ín - exkurze Mgr. Zicháček, MgL Prokophová
8. Skolní \"ílet - Kristýna Msr, Baitošová
9, SLolni \,a lel Pod\ršl LáZné Kundratice Mgr, J. Svobodová
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Jednorózové akce zaměíené na Dfeýenci

ehoýé dnv a lematick.l
Ročník Akce organizátor, lektor
PT Pohádka MtL sámalová
PT Jalo MgL Samalová
PT Domácí 7vířata MgŤ, Sáma]ová
]. A. PT podzimní a i arrrí víprava do přírody Mgr. Krenková. Mgr. Sámalová
1.A Tradice várroc, tradice velikonoc Msr. Klenková
1. A, l. B. Projekt Ctenář (celoroční) + pasovlíní na

číenáře
KvK vesec - A. Bezděková

l.A Indiánský týden Mpr. Krenková

1, A, olvmoiáda v soči - orojekt Msr, Krenková
1, sfupeň ceitovská škola UčitelkY 1. stupně
1. stupeň Ha]loween učilelkY 1, sfupně
1. §tupeň velikonoce Učitelky 1. stupně
1. a 2. st. Eko škola - voda Mgr. Zicháček, třídní učitelé
1, stuDeň Carodéinice Učitelky 1. stupně
l_A velikonoční dílnv Mgr,Krenková
l-R. Moie rodina Mer, Klúčiková
1- R. Podzim \, přírodé Mgr. KLúčiková
1. B- Den Země Msr, Klúčiková
2. A.,2. B. příroda na dotek MgI. Jožáková, Mgr. stryalo\,á
2. A.. 2, B, Tradice vánoc M$. Jožáková, MeL Stryalová
2. A.. 2, B, Kniha Domov Msr, Jožáková Msr. stTalová
3. Masopust Mgr, Prokophor á
1. a 2. st. Ekolos. Droiekt - 72 hodin Msr- Zicháček
4. Den Země Msr. MizeIová
4. Hledání perel KvK Liberec - vesec
5. Hledání podzimu Den dieva Ms. Meťvartová
5. vÝroba herbáie Msr. Mervartová
2. st. Rozumímepenězům finanční samotnost Msr. soicová. Msr. Bartošová
8. Schiilerwettbewerb německý projekt

Ferdinand porche
Mgr. Jakešová

Ročnft Akce oisaEizátor. lektor
PT Dopra!Ťli Mště Mm, Sárrralová
t. A, 1. B, PT,
8.,9.

Pasovrlni na prvňáčky - \Tstoupení MgI. Kr€nková, Mgr. Klúčiková
Mgr. Sámalová, Mgr. Bartošová
Msr. svóbodová J,

1. st., 2. st. TvoŤba řídnich Dravidel Třídní učitelé
1. st.,2. st. Třídnické hodinv Třídní učitelé
3., 1. A odpoledni akce s rodiči MpŤ, PlokoDhová Msr. Krenková
1, st,,2, st. sociomet cké šeťení říd (2x) Třídní učitelé
1. A., 1. B,
2. A, 2. B.3..

sebehodnocení ž.íků Mgr. Prokophová

rodiče žáktL
školy

Policie CR - Besip, šikana, kyberšikana,
plávní odpovědnost

Městskí Policie CR, učitelé l. a 2.
stupně
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1, A soboni \a let s rodiči oo kJ\ štoíova t doli Msr. Krentová
1.A OdDolední čtení s rodiči a plo Ťodiče Msr. Kíenková
1, A. 1,B Ms Malínek a Pilíntov ve škole Mgr. Klúčiková Mg.. Krenková
1. A, 1. B, PT veselé zouhkv Dm Dlogerie
1. §t., 2- §t. Policie CR beseda o šikarrě, právní

odDovědno sti
Mgr. Prokophova

1. stuDeň pes ve škole - co ieště nevím o peiskovi Msr. Stryalová
]..4, Zdravé tělo Maiák_ o.D.s

3. Exkuze na Zácfuanne sluzbé Lib, kraie Msr. PlokoDhová
Pl1Ťi pomoc - beseda, ukázka PP CervenÝ kiiž. Jablonec n, Njsou
Alík (intelaktivní intemetová hra zaměřená
na Dlevenci')

Mgr, Prokophová

). Formování třídních skupin Mairlk. o, p. s.
6..,7. sikana přednáška Maiák. o, p. s.

8.,9, Sexualila - přednáška Maják, o. p. s.

. sportoýní akce

Ročník Ál(ce ořsanizátor. lektoř
PT, 1, A Podzirnní piiroda u rybnika Mpl, Sámalová Msr. Krenková
1, -3. roč. Mc Dona]d cuD -fotbai Msr. Prokoohová
2. A., 2. B.,
3,,

Plavecký vjcvik Mgr. Prokophová, Mgl. Stryalov{
Mgr. Jožáková, lektor ZS Sokolovská

4.- s. preventan cuo MgT. Mel.r'altová
l. stuDeň Baseball ukázkoválekce MgL Prokophová. Patriots Liberec
1. stuDeň yovovárri Mgr, Vítová
1, B.4. PobYt v DříIodě MsI_ Klúčiková. Mal. Mizelová

pleventan cup zs sokolovská
1. 9. sněžka - vístup Msr. Jakešová Msr. Zicháček
8, 9, Ještěd - vÝstup M[r. Baitošová
8._9. Radminion Msr. Bartošová, Tip sport AŤena
8. Bowlinc Ms. Bartošová

. kulturní akce
Ročník Akce oťganizátor, lektor
1. a 2. stuoeň vánoční akademie - wstouDení Tiídní učitelé
1. st- a2. st. kaplickÝ iarmark všichniučite]é
1. A., PT,
2. A,2.B

vánoce s kulišákem Mgr. Mizelová

l-st_a2. st_ Třídní a ško]ní kolo Ťecitační soutěže 1. stupeň řídní učitelé,2.5t. Mgr. J.
svobodová

1. A,, PT JaIoslav Uhlíř Mgr. Mizerová, Kultumí sťedisko-
Lidové sadv

1, A., 1. B, PT O Mrazí<ovi - pohádka Mgr. Mizelová, Kulfumí středisko-
Lidové sadv

]. A. Ate]iér václava Plechatého 2x V. Plecharý
1, A. Tříkrálové zoívání Mer. Krenková



1. A,, 1. B zamvkání l, ůdl wslouoeni pro rodiče Mgr. KreŇová
2. A,2. B Autorské čteĎí Msr, Jožáková. Msr. Stryalová

pohádka o Raškovi Nai\,Ťí divadlo
3.,4. Popelnice ExpelimeDtálni studio
4. Až ooadá listí z dubu Naivní divadlo

pověsti z Libelecka- litenimí beseda Litemoinr Liberec
5. Bubu a DaDoušek Nair,ní divadlo
6.-9. prodaná nevěsta Divadlo F, X, Saldy
6. -9. Noe - kino řídní učitelé 2- st.

8. Literární pásmo Mácha Literaooint
9. Skolní ples Mgr. J, Svobodová
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c vzdělávací akce
Ročník Akce Organizátor, Iektor
1. st, Beseda o ochraně ĎiíIodv MgL Jožtiková
1. st. a 2, st. GrcenĎeace-EKo - ořednáška o AŤktidě Mer. Stryalová Greenpeace

Exkrrrze na farmě hosDodářských zýíiat Mgr. Krenková
1.A, 1.B I(nížka moie kamarádka MgŤ. Krenková. Mqr. Klúčiková
l-B Návštěva iibelecké Zoo MAI. Klúčiková

Exkurze pmžské zoo v Troii Mgr. Prokophová
Exk-urze libeŤecké radíice a
neiuíznamněiších libeŤeckÝch Ďanátek

MgŤ. Petra Prokophová

4 Beseda se spisovatelem E. Marlinem (synem
E. Petiškv)

KVK - Vesec

4. Doprawt v\chora se Zá\érečnjmi Zkouškami DDH Libelec
1, st. věda nás baví Mgr. vítová
4- _9- Tvorba,

prací
prczentace a obhajoba ročníkorlfch tř. uč. 4. -9. ročníků

5,,6. ]o Landia Mgr, MervartoVá. Mgr, so]cová
5. Exkurze pmha Mgr. Mervartová
5. E-školY testování AJ Mgr. Mervaltová
6. 9_ st. Matematická olympiáda Mgr. Soicová

6. odbomá exkurze spsT Mgr, Solcová
6. 9, st. P},t}agoriáda MFr. Solcová
1, a 2, st.
(komě1.
roč,)

MatematickÝ klokan Mgr. Solcová

6. Io park zručná věda Mgr, Soicova
2. št- Stonožka vítová stonožka
,7. 

-9. Olyrnpiáda CJ a AJ Mgr. J. Svobodor,á, Mgr, Banošor,á
Mpr, Zicháček, Msr. Jakešová

9. veletrh vzdělávání EDUCA. Msr. vítová



t
t
I
t
l
l
l
t
I
I
t
t
t
l
t
l
t
t
t
rl

. Jíné holně - vzděláyací
Ročník Akce oreanizátor. lektor
1. st. Mikuliišská nadílka žáci 2. stuDně- učitelé 1. a 2. stuDně

1. st. certovské řetězeíí učitelé 1. st.

l, st. a 2. st, Vánoční akademie pro rodiče všichni učitelé
1. st, a 2. st. Vánoční třídní besídky třídní učitelé
1. st. 40 let Ještedu, Lidice , u4!amá soutěž učitelé Vv na 1, stupni

l. a2. st. vlínočíí dílničky všichni učitelé
1. A., PT, 2.
A,2.B,5.,

Škola naruby 28,3. (Den učitelú) MgT. Krenková. Mgr. Sámalová

1. A., PT, 4. Svíčkáma RODAS Ms. K.enková
1. A, Hledání skiítka podzimníčka MeI. Krenková
1. A., PT Školni \,.ílet: Kozí farrna Pěnčín Mgr. Krenková, Mgr. Sámalová

1. A, l.B Pasování Da čten.íře KVK vesec
1. a 2. st. Valentí,nský pošt'ák učitelé 1. stupně, Mgr. J. Svobodová

1.B kaplická kraslice vv soutěž Ms. Klúčiková
1. B zima. strašidlo vv soutěž Mer. Klúčiková
1. stuDeň kaplickÝ bazárek učitelé 1. stupně

]R- Školni \{lel na Lembelk Mer. Klúeiková
l. A, 1. B,,4. škola na rubv Mgť. Krenlová, Mgr. Klúčiková
PT,2, A. 2. B. Rťba odznaků - placek Mgr. Šámalová, Mgr. Jožíková,

Mpr. Lansoaulová
PT Sv. Martin MsI, sámalová
2. A, 2. B, j, Apfilová škola Mgr. Jožákov{ Mgr. stryalová, Mgr.

ProkoDhová
2. A.2.B VÝprava k Veseckému rybníku Mgr. Jožiková. MgŤ. Stryalová
2. A,2.B skolní vÝlet: HrubÝRohozec. Dlaskův statek MgŤ, Jožáková. MAr. Langpaulová

Zarámované příběhy oblastni salerie ! Liberci
skolní vÝlet 1: Ještěd. Krvštofovo UdoIí Mer. ProkoDhová
školní \.ýl€t 2: Vratislavice n. Nisou
tramoolínv íoěší pochod)

Mgr. Prokophová

4. DoD.avní soutěž DDH T,iberec

]. 5. vlastík , účast na přírodovědné vlastivědné
soutěži

Rc. Drábková

4 Skolní ý,i,let ceskÝ rái Mer, Mizerová
5. Návštěva Mš a ZŠ pro tělesně postižené v

Liberci - vÝměnnÝ program
Mgr. Mervaltová. Mgr Michátková

5- ško]ní . ýlet MsI. Mervartová
2, st. Tvorba PF - W učitelé W
6. Šrolni,,.itet Mg. Solcová
8._9- Den otevřených dveří - hry pro návštěrmíky všichni wučuiící
7.,8. Spaní ve škole (2x) Mgr, Zich.iček. Mgr, Barrošova

7,.8. DoDoledn€ § Drvňáčky Mgr. Prokophová
MeIkuI není jen planeta (Da11 Klos) Mgr. Solcová

1. a 2. st, Sběr papíru (2x) Mgr. Zicháček
1. a 2. st. Ekolosický víceboi Msr. Zicháček
2. st. Literární soutěž,.Mái" Mgr. Svobodová J,
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11. Zapojeni do charitativních akcí
. sběrpet víček ajejich věnování na podporu léčby nemocných dětí

12. Závér
Cíle metodického programu ve školním roce 20l3l20l4 se podaňlo zvětší části rca]izovat,

Prevence je ovšem dlóuhotrvající áležitostí, proto věiíme, že budeme pokračovat správným

směrem i v následujícím škohím roce a budeme preventivní aktivity provádět zodpovědně, Naším

cílem j9 v}trvale ukazoyat žákúín správnou cestu, dosažení co nejkvalitnějších \,ýs|edků

odpovíáa_jícich individu.ílním možnostem žriků, vzdělávání pedagogických pracovníků,

spókojenóst žáků ve škole, aktivní spolLrpráce s rodiči a spokojenost rodičů se školou,

30, července 2014

Mgř. Petra Prokophová

7"---4

,l, odbomá exkurze - Ústav plo nanomateriály
-TUL

Mgí. Zicháček

6._9. v,iuka metotou CLIL Mer. Zicháček

1. Přednáška - vodící psi Studentka TUL. Zicháček

2. st. I)ůážďanv - exkurze Mgr. Jakešová

9. Exkurze - Spalovna Msr. Svobodová, lng, Jadmý

2. st. Aúorské čtení MgI. J" svobodová, Dům senioru

9. Výuka v prr'ních řídách Mgr. Krenkov4 Mgr. Klúčiková

2. st. Den účesů Mgr. Svobodová

Nabídka ýolnoěas
Konverzace v anglickém iMyce 1. st. Hra na zobcovou flétnu

At]etika MaIíři
záimoyáTy Floorbal 1. - 3- ročník

volnočasové aktiVity Matematické docvičováni 2. st,

Logopedie sDoltovní hry 1_ st.

sbor K}tara
Počítače Škotni časopis ,Náš Kapličák"

Pokusy


