
  

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO 
 PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

 
ŠKOLNÍ ROK 2016/17 

 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

Název a adresa školy, pro 
kterou platí závěrečná zpráva 
o plnění MPP 

TSG a ZŠ Tábor 
Zavadilská 2472, Tábor 39002 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Markéta Švadlenová 
Telefon na ředitele 381282830 
E-mail na ředitele marketa@tabsg.cz 
 
 

 počet 
Školní metodici prevence 1 
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem ne 
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence ANO 

Vlastní 
kabinet 

Sám NE 
S výchovným poradcem NE 
S jinými pedagogy ANO 

Školní preventivní tým *)      NE 
*) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. 
 
 
Použité zkratky:  
MPP – Minimální preventivní plán 
SPJ – Sociálně patologické jevy 
NNO – Nestátní neziskové organizace 
ŠMP – Školní metodik prevence 
 
 
 
1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ 
 

 Škola žádala formou grantů, 
víceúčelových dotací, atd. od: Účel  Získaná celková částka 

   NE   
   
   
   

 



  

 
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
 
2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ  
 
Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

Počet 
hodin 

Datum konání  Realizátor – 
organizace, 
odborník 

Počet 
školených 
pedagogů 

adaptační pobyt Start 2 30. 8. 2016 J. Mašková,  
šk. preventista 
 

 
2 

Agrese a agresivita u dětí a 
mládeže 

1 16. 9. 2016 J. Mašková 
 

pdg. sbor 

     
 
Uveďte, o která témata v oblasti SPJ je mezi pedagogy největší zájem: 

• záškoláctví v nejvyšších ročnících 
• kázeň mladších žáků  – 2.st. 
• vztahy v třídních kolektivech 
• kyberšikana, chování na sociálních sítích, závislosti na technice 

 
 
3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ  
 
Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

Počet 
hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Agrese ve škole 6 15. 9. 2016 Porceta Tábor 
    
    

 
4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější  
    v minulém školním roce 
 
Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč?  

Formování 
zdravých třídních 
kolektivů 

 
PPP Tábor + třídní 
učitelky 1.st. 

 
Mgr. Pýchová 

Fungování kolektivů tříd 
 

 
Sexuální výchova MUDr. Šmrhová MUDr. Šmrhová Praktické vědomosti pro studenty 

    

 
5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně   
    přínosnou  v minulém školním roce 
 
Název akce Realizátor Lektor Hodnocení – proč? 

--------------------    

    

 



  

6. Spolupráce s ostatními pedagogy 
  

Počty pedagogických 
pracovníků 

Celkem: Podílející se aktivně na 
prevenci v minulém 

školním roce  

Nepodílející se aktivně 
na prevenci v minulém 

školním roce 
Vedení školy: 3 3 0 
učitelé 21 21 0 
Vychovatelé 1 1 0 
Mistři odborné výchovy 0 0 0 
Jiné (vepište) 0 0 0 

 
 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  
 
7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 
(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) 
 
Název aktivity Datum konání Realizátor, 

přednášející 
1.seznámení s preventivním plánem a preventivními aktivitami 
školy 

třídní schůzky 
5/10, 10/11 
2016 + web 
školy 

celý sbor 

*) v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze 
 
8. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 
 
Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 
1. Adventní Vídeň - výlet 1. 12. 2016 M. Švadlenová 
2. Den otevřených dveří 24. 1. 2017 V. Komzáková 
3. Školní vánoční akademie 20. 12. 2016 P. Macillisová 
4. Škola v přírodě – 1., 2. třída 5 - 9. 6. 2017 I. Mikešová 
5. školní večírek 16. 3. 2017 M. Švadlenová,  

V. Komzáková 
*Přidejte řádky podle potřeby 



  

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 
9. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov 
(aktivity, které nereagují na aktuální problémy) 
 

Název aktivity Zaměření (např. prevence 
drogových závislostí, 
šikany…) 

Datum 
konání  

Věková skupina 
/počet žáků 

Realizátor 

1. třídnické hodiny budování vztahů a 
kolektivů 

1/měsíc všechny třídy škola 

2. všechny vyučovací 
předměty 

drogy, zdravý životní styl, 
stres, linka bezpečí, 
záškoláctví, rodina … 

průběžně 
dle ŠVP 

všechny třídy škola 

Výuka k různosti a 
toleranci 

Tolerance ke 
společenským menšinám 
a hendikepovaným, 
homosexuálům 

Červen 
2017 
4 hodiny 
AJ 

 Sexta, 2. roč. J. Mašková 

*Přidejte řádky podle potřeby 
 
 
 
 
10. Uveďte preventivní akci(e) SPJ  na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou 
 
Název akce Realizátor věková 

skupina 
Datum konání 

Formování zdravých třídních 
kolektivů 

 
PPP Tábor + třídní učitelky 1.st.+ 
Mgr.Pýchová 

6-8 
 

4 bloky v 
průběho šk.roku 
 

 
Zdravá komunikace – peer 
program 

T.Holá – studentka oktávy 18-19 10.2.2017 

Přechod z MŠ na ZŠ - 
pravidla 

Učitelky 1.st.I.Stradová, 
I.Mikešová 

 
6-8 

1.12.2016 

    
 
 
 

11. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě  
 
SPJ který byl řešen: fyzické ublížení učitelce školy 
Jak byla situace zjištěna: od učitelky školy + dětí 1.třídy 
Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace:  
napadená učitelka + vedení školy + školní preventistka + pdg.rada + matka žáka 
Kdy byla situace řešena: březen 2017 
úprava školního řádu – ne 
Způsob ověření efektivity intervence: atmosféra ve třídě, spolupráce s žákem i jeho matkou, 
atmosféra ve třídě 

 



  

12. Jednorázové aktivity pro žáky 
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) 
 
Název aktivity, akce Datum  Realizátor 
Protidrogová výchova – 1. roč. +  kvinta + kvarta 4. 5. 2017 Auritus Tábor. 
Protidrogová výchova prima, sekunda 24. 2. 2017 Porceta Tábor 
projekt Start - adaptační pobyt pro primu 5-6/9.2016 škola 

projekt Start - adaptační pobyt pro kvintu, 1. roč. 3-7/9 2016 Slovinsko 

Bezpečnost na silnici 29. 11. 2016 komponovaný 
pořad 

Internet, sociální sítě- tercie 17. 5. 2016 Porceta 
Sexuální výchova – tercie, kvarta, kvinta, 1. r. 22. 9. 2016 MUDr. Šmrhová 
Prevence rizikového hráčství - tercie 22. 5. 2017 Porceta Tábor 
Cena Ď – G-centrum Tábor – kvinta, 1. r. 

 
16/11, 10/12 
2016 

Mgr. Kainráthová, 
Mgr. Lambertová 

Peříčkový den – sbírka – 2. r. 30. 3. 2017 Mgr. Vondrášková 
Zkus to zdravě – interakt. program – 1. r., kvinta 1. 6. 2017 Mgr. Vondrášková 
Soudní jednání – krádeže – septima, oktáva 20. 12. 2016, 

18. 1. 2017 
OS v Táboře 

Filmový festival Jeden svět na školách – film + beseda - 
septima 

18. 4. 2017 Cheiron Tábor 

Zdravá snídaně – prima, sekunda 1. 6. 2017 Mgr. Vondrášková 
Seznamovací hry v přírodě – 1., 2. řída 17. 9. 2016 I. Mikešová,  

I. Stradová 
Odpoledne v přírodě – vztah člověka a přírody – 1. + 2. třída 25. 6. 2017 I. Mikešová,  

I. Stradová 
*)Přidejte řádky podle potřeby 
 

13. Volnočasové aktivity při školách 
Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

počet oddělení 
počet 

zapojených 
dětí 

počet klubů 
počet 

zapojených 
dětí 

počet kroužků počet dětí *        

1 30 
 

- - 8 59  

* počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 
 
14. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách 

Víkendové akce Prázdninové akce 
počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí 

------------------- 
 

 3 21 

 
 
Uveďte o které akce se jedná: 

 
• Jazykové kurzy Aj 

• Výtvarný workshop 

• Setkání rodičů prvňáčků s učitelkou a vedením školy 



  

IV.  VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY  
 
15. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním 

roce 
 

 snížená 
známka 

z chování 

neomluvené 
hodiny alkohol kouření  ostatní 

drogy 

agresivní 
formy 

chování 
vč. šikany 

krádeže 

 

2 3 

ho
di

n 

žá
ků

 

žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

žá
ků

 

př
íp

ad
ů 

počet - 
 

- 0 0 - - - - - - 2 1 - - 

 
Uveďte výskyt jiných sociálně patologických jevů + počet žáků/případů: 

• problémy se školní docházkou – sexta, septima, oktáva 4 žáci 

 

16. Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky 
jméno 
odborníka/zařízení  

typ SPJ věková 
skupina 

jakou formou se pracovalo se žáky 

Mgr. Marika Kropíková Agresivita žáka 1. třídy 
 

7 Odborná konzultace 

 
 
17. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční zajištění 
akcí, podpora ze strany  pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…): 
 
 
 
V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

 Datum  Podpis ředitele/ředitelky 
školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou 
zprávou o plnění MPP  

17. 10. 2017  

Seznámení pedagogického sboru školy se 
závěrečnou zprávou o plnění MPP 

24 - 27. 10. 2017  
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