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Minimální preventivní program 
 
 

Název školy: Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, 
příspěvková organizace 

          
Sídlo:   Štramberská 189, 742 21 Kopřivnice     
 

    

Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj 
 
 
Vedení školy: statutární orgán, ředitelka školy:            Mgr. Vlasta Geryková 
 
   zástupce statutárního orgánu:          Mgr. Jana Hyklová 
 
Kontakt:          telefon: 555 502 955, mobil: 733 616 654 
   e-mail: skola@zsbayera.cz 
                                webové stránky: www.zsbayera.cz 

 

 
Kapacita: 100 žáků      

 

Od školního roku 2016/2017 došlo k podstatné organizační změně v činnosti školy. Vzhledem 

k legislativním změnám se zahájením inkluze/společného vzdělávání od 1. 9. 2016 (změna školského 

zákona, Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných) došlo k transformaci školy ze školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 

9 ŠZ v běžnou ZŠ se samostatnými třídami zřízenými podle § 16 odst. 9 ŠZ.    

 

Škola tedy poskytuje, dle zřizovací listiny, základní vzdělávání v základní škole, ale i nadále poskytuje 
výchovu a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, za které jsou považováni žáci se 
zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné 
postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování), kteří bývají buď individuálně 
integrováni v běžných třídách školy nebo vzděláváni v samostatných třídách zřízených podle § 16 
odst. 9 školského zákona podle druhu postižení. 
 
Škola má ve školním roce 2021/2022 -  9 tříd s žáky 1. - 9. ročníku. 
 
Rozdělení tříd: 
 
I.       třída – 1., 2., 3. r.  – Montessori třída. 
 
II.      třída – 3.,  4., 5. r. – běžná třída.  
  
III.     třída – 1., 2., 3., 4. r. - LMP  
 
IV.     třída – 3., 4., 5. r. - LMP 
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V.      třída –  6., 8. r. – LMP 
 
VI.     třída – 7., 9. r. – LMP 
 
VII.    třída – 2., 4., 6., 7., 8. r. – logopedická třída 
 
VIII.   třída – 5., 6., 7., 8., 9. r. – autistická třída 
 
IX. třída – 3., 8., 9. r. – autistická třída 
 

 
Hlavní úkoly metodika prevence: 
 

 Poradenská činnost – poradenství pro žáky i rodiče, zajištění péče odborného pracoviště, 
 informační činnost - zajištění besed, přednášek, seminářů, preventivních programů, 
 metodická a koordinační činnost – vytvoření Minimálního preventivního programu, Školní 

preventivní strategie, Školního programu proti šikanování.  
 

Minimální preventivní program je vypracován pro potřeby základní školy. Je určen pro žáky, jejich 

zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy i pro pracovníky jiných institucí, 

kteří se budou podílet na jeho realizaci. 

Motto:  

„Není důležité, co s námi život udělá, ale co my uděláme s životem.“ 

Gerhard Uhlenbruck /lékař/ 

Cíl: 

Obecné cíle:  
 

 Preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování, 

 zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, výchovného poradce a ostatních pedagogických 
pracovníků, 

 spolupracovat a zapojovat se do projektů – akcí realizovaných jinými odbornými subjekty,  
 realizovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit v návaznosti na programy a výuku 

školy,  

 udržovat dobré vztahy mezi rodinou a školou,  

 zapojovat rodiče do aktivit školy. 

 
 
Hlavní cíle:  
 Prevence kyberšikany, 
 prevence šikany,  

 prevence – „vlastní bezpečí“, 

 prevence – trestní odpovědnost, 

https://azcitaty.cz/citaty/gerhard-uhlenbruck/


 

 prevence – drogová problematika; 

 zlepšovat třídní klima a vztahy ve třídním kolektivu, 

 rozvíjet komunikaci, schopnost sebepoznání / = důraz na etickou výchovu/; Potravinová sbírka 

– podpora potřebným. 

 podporovat u žáků zdravý životní styl  

 „týdny zdraví“ ve škole 

 „učení venku“ – přírodní a výuková školní zahrada „U Floriánka“ 

 sportovní aktivity. 

 

1. Spolupráce s pedagogickými pracovníky (pedagogickým sborem) 
 
1.1. Školní preventivní tým 
 
Ředitelka školy – Mgr. Vlasta Geryková 
 
Zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Jana Hyklová 
Školní metodik prevence    – Mgr. Kateřina Křístková 
                                                – Mgr. Eliška Kopečná – 2. stupeň ZŠ. 
Výchovná poradkyně          – Mgr. Božena Sopuchová -      Metodik společného vzdělávání 

- Kariérový poradce 
 
Speciální pedagog – většina pedagogických pracovníků školy jsou speciální pedagogové 
 
1.2. Seznámení vedení školy s preventivním programem školy na školní rok 2021/2022 
- Obsah programu, 
- odborná literatura, 
- předběžné termíny jednotlivých preventivních aktivit, 
- kompetence. 
 
Termín: září 2021 
 
1.3. Konzultace s výchovnou poradkyní  
- Kompetence, 
- předávání informací, 
- konzultace s rodiči a žáky, 
- vedení spisové agendy. 
 
Termín: září 2021 
 
1.4. Rozpracování preventivních aktivit 
- Písemné vypracování, 
- koordinační schůzka s pedagogy (dle potřeby). 
 
Termín: průběžně 
 



 

1.5. Proškolení pedagogických pracovníků pověřenou organizací v problematice rizikových projevů 
chování 
 

 dle aktuální nabídky a potřeby 
 
Termín: školní rok 2021/2022 
 

 
Další vzdělání pedagogických pracovníků: 
 
 dle aktuální nabídky a epidemiologických opatření /COVID 19/. 

 KVIC Nový Jičín,  

 MAPII Kopřivnice; (MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání). 
- Učíme venku  

 PPP,  

 SPC,  

 projekty MSK 

 Národní pedagogický institut  

 online vzdělávání - aj. 
 
Termín: průběh školního roku 2021/2022 
 
 
1.6. Průběžná spolupráce s výchovnou poradkyní a třídními učiteli při řešení problémů, které se 
vyskytnou ve třídách 
 
Třídní učitelé rozvíjí kompetence žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v 
rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy.  
Na pedagogických poradách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, 
navrhují opatření.  
Jsou v  kontaktu se zákonnými zástupci žáků své třídy. 

Termín: průběh školního roku 2021/2022 
 
 
1.7. Vyhodnocení preventivních aktivit 
 

- Online systém SEPA, modul „Výkaz“ = vyhodnocení stavu a preventivních aktivit za školní rok 
2021-2022.  

 Mgr. Andrea Matějková, Krajská koordinátorka prevence rizikového chování, odbor 
školství, mládeže a sportu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

 
- Výroční zpráva školy. 

 
Termín: červen 2022 
 
 
 
 



 

2. Spolupráce s rodiči 
 

 
2.1.  Proškolení rodičů v problematice rizikového chování žáků 
- seznámení s funkcí ŠMP (+ konzultačních hodin),  
- dle potřeby – individuálně, 
- besedy pro zákonné zástupce: 
 

 Organizace: Nebuď oběť:  
Téma: Kyberšikana. 
Termín: 27. října 2021, 16:30 hod. 
 
Seznámení s novými riziky komunikačních technologií a způsoby prevence a práce s ohroženým 
dítětem. 
 
Termín: školní rok 2021/2022 
 
 
2.2. Konzultace, krizová intervence 
- ve spolupráci s výchovnou poradkyní, třídními učiteli a ředitelkou školy poskytovat žákům a jejich 
rodičům konzultace.  
 
Termín: průběžně 
 
2.3. Aktivity pro rodiče a s rodiči – zlepšení vzájemné komunikace  
 

 Dle epidemiologických opatření /COVID 19/ 
o sportovní turnaje,  
o školní výstavy,  
o školní akademie /40. výročí založení školy/ 
o tvořivé dílny,  
o společné akce školní družiny, 
o Den otevřených dveří 
o Fair Trade – „Filmová kavárna“ 
o Potravinová sbírka 
o besídky. 

 
 
2.4. Třídní schůzky 

 Dle epidemiologických opatření /COVID 19/ 
 

- dle harmonogramu školy. 
- Třídní schůzky ve trojici – učitel, rodič, žák. 
 

3. Aktivity pro žáky 
 
3.1. Prevence ve výuce 
 
Rozvoj postojů a dovedností - viz. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. 
 



 

 Škola je držitelkou mezinárodního prestižního titulu EKOŠKOLA - za mimořádné 
environmentální a ekologické aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 
 

 Škola získala titul Etická škola bronzového stupně (za implementaci etické výchovy do 
školního vzdělávacího programu a do života školy). 
 

 Škola je od r. 2012 držitelkou mezinárodního titulu SVĚTOVÁ ŠKOLA za zařazování témat 
globálního rozvojového vzdělávání a environmentální udržitelnosti do výuky a do života školy. 

 

 Projektu „PŘÍRODNÍ A VÝUKOVÁ ZAHRADA „U FLORIÁNKA“ – využívání zahrady - vzdělávání a 
rozvoj vztahu k přírodě. 
 

 Ve školním vzdělávacím programu „Učíme se pro život“ jsou zavedeny samostatné předměty 
Ochrana životního prostředí v 8. roč. a Multikulturní výchova v 9. roč., ve kterých lze také 
velmi dobře uplatňovat a realizovat témata prevence. 
 

 Samostatný předmět Etická výchova je vyučován ve 4. - 9. ročníku. 
 
 

3.2. Preventivní programy 

 
 Debatování. Společné shromáždění žáků s pedagogy. Zaměřeno na nejrůznější oblasti 

školního života, také na prevenci. Využívání systému veřejných pochval či zlepšení daných jevů 
u žáků.  

- Dle epidemiolog. situace; obvykle 1x měsíčně. 
 

 Třídnická hodina. 
 

 Schránka důvěry. 
  

 Konzultační hodiny /školní metodik prevence, výchovný poradce/. 
 

 Rozhovor nebo pohovor /dle potřeby/. 
 
 
Akce školy 

 Dle epidemiologických opatření /COVID 19/ 
 
- Sportovní turnaje  

 běh pro ZŠ – Zátopkova pětka, Zátopkova desítka /17.září/ 

 aj., 
- soutěže,  
- cvičení v přírodě, 
- výlety (pracovní dny, víkendy),  
- ozdravný pobyt s EVVO tématikou, 
- besídky /vánoční aj./,  
- Den otevřených dveří, 
- „Seznamte se s Fair Trade“(Spravedlivý obchod), 
- Projekt „PLAVEME RÁDI“ /žáci 1. i 2. stupně ZŠ/, 
- Realizace školního a okresního turnaje ve stolním tenise, 



 

- projekt „ZDRAVÉ MĚSTO KOPŘIVNICE¨ - akce, 

- Zdravá výživa (projekty Ovoce a mléko do škol). 
- 40. výročí založení školy – prezentace školy, vystoupení žáků 
 

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

 
Naše škola ve školním roce 2021/2022 uzavírá preventivní projekt 

„Kyberšikana má červenou 2020“ 

 

 

Organizace projektu:  Rizika internetu a komunikačních technologií, z. s. 

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MŠMT. 

 

V rámci projektu bude realizováno: 

 

1) přednáška pro rodiče 

Termín: 27. října, 15:30 hod. 
 
Téma: rizika komunikačních technologií a způsoby prevence a práce s ohroženým dítětem.  
 
Rodiče jsou přirozenou spojnicí mezi dítětem a školou a hrají důležitou roli v korekci virtuálního života 
dítěte i vzoru v užívání moderních technologií.  
 
================================================================================= 

 
100. výročí Emila Zátopka 

 
S ÚCTOU KE SPORTOVNÍ LEGENDĚ 

 
19. září 2022 = nedožité 100. narozeniny slavného rodáka města Kopřivnice 

a sportovní legendy. 
Čtyřnásobný olympijský vítěz, držitel osmnácti světových rekordů. 

 
Pro školy: AKTIVITY ZDRAVÉHO PLÁNU MĚSTA KOPŘIVNICE 
 

 SOUTĚŽ výtvarná, literární, multimediální, dramatická, taneční, pohybová. 
 Tvorba transparentu. 
 Běh. 
 Sport Zátopek – vědomostní soutěž + pohybová. Televizní natáčení. 

 
 1/2022 – 24. 6. 2022 



 

BESEDY 
2. stupeň ZŠ 
 

ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA KOPŘIVNICE 

 Nebezpečí šikany a kyberšikany – (p. Velička), 6. ročník 

 Prevence poruch příjmu potravy – dívky 8. – 9. ročník. Anabel. 

 Lekce KravMaga – fit sport – chlapci 8. – 9. ročník. 

 Zdravověda pro 8. ročník – návštěva záchranné stanice. 

 Zdravověda pro 8. ročník – praktický seminář zážitkovou formou – zdravotnický víceboj. 

 Zdravé stravování - pro 7. ročník. 

 Kouření – 6. ročník. 

 Hospic Nový Jičín – „Koloběh života“. Téma – narození a smrt. 

 Komunikace – zážitkový program /handicap/. 

 
 Policie ČR – 2. stupeň ZŠ 
 
 Den otevřených dveří městské policie v Kopřivnici /30. výročí založení/- 18., 22. října 2021. 
 Trestní odpovědnost (20. října 2021) 
 Drogová problematika -  (5. listopadu 2021). 

 
 

Prevence zaměřena na vybrané problémové žáky 

 Individuální práce 
- konzultace, výchovné komise. 

 Skupinová práce 
- besedy v problémových třídách. 
 

 
 
 Nový preventivní projekt spolku PRESAFE –  

zaměřeno na 2. stupeň ZŠ 
 

 
Posláním spolku Presafe je podpora činností vedoucích k prevenci sociálně 
patologických jevů (kriminality, rizikového chování, závislostí aj.) 
ve společnosti a zvyšování kompetencí laické i odborné veřejnosti v oblasti 
bezpečného chování při kontaktu s osobami ohroženými sociálně 
patologickými jevy. 

 

Projekt: DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI 
 
Projekt podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 

 Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně 
minimalizace dopadů. 



 

  Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let. 
Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými 
kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT:  

 

 Užívání tabákových výrobků s názvem: Nekouřit je COOL!  

 Stalkingu s názvem: Umět se bránit je COOL!  

 Týrání a zneužívání dětí s názvem: Nebýt obětí je COOL!  

 Užívání návykových látek s názvem: Neexperimentovat je COOL!  

 Domácího násilí s názvem: Zastavit domácí násilí je COOL!  

 Alkoholismu s názvem: Nezačít je COOL!  

 Šikany s názvem: Postavit se šikaně je COOL!  

 Poruchy příjmu potravy s názvem: Přijmout se je COOL!  

 Sebepoškozování s názvem: Přijmout pomoc je COOL!  

 Nelátkových závislostí s názvem: Nebýt závislý je COOL! 
 
Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí. 
Součástí je odborný komentář k dané problematice a závěr je věnován písemnému shrnutí základních 
faktů o reflektovaném rizikovém chování. Po zhlédnutí každého dílu je pro účastníky připraven 
edukativní online kvíz. 
Každý kvíz je sestaven z šesti nebo sedmi otázek které navazují na závěrečné písemné shrnutí 
problematiky, které je uvedeno na konci jednotlivých videoklipů. Žák má na výběr ze tří možností, kdy 
vždy jedna je správná. Po ukončení kvízu účastník zjistí, jaká byla jeho úspěšnost v odpovědích. 
 

 
 
 
 
====================================================================== 
 
 



 

BESEDY 
1. stupeň ZŠ 
 

ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA KOPŘIVNICE 

 Zdravověda pro 4. ročník – návštěva záchranné stanice. 

 Zdraví a voda pro 3. ročník – „voda v zimě“ (prosinec 2021). 

 Kouření - pro 5. ročníky. 

 
 

 Policie ČR – 1. stupeň ZŠ 
 
 Vlastní bezpečí -  (12. října 2021).  
 Den otevřených dveří městské policie v Kopřivnici /30. výročí založení/- 18., 22. října 2021. 

 
 
Prevence zaměřena na vybrané problémové žáky 

 Individuální práce 
- konzultace, výchovné komise. 

 Skupinová práce 
- besedy v problémových třídách. 
 
 

Dotazníky 
- statistické zpracování – dotazníkové depistážní šetření – ŠKOLNÍ TŘÍDA + KLIMA, TRÁVENÍ VOLNÉHO 
ČASU. 
- Dotazník pro rodiče a pedagogické pracovníky – MAP II Kopřivnice – zahrnuje i oblast prevence škol. 

 
Knihovna 
- školní knihovna; /knihy k problematice rizikového chování; půjčování knih k trávení volného času/, 
- časopisy - „Prevence“, Učitelské noviny, Třídní učitel, Rodina a škola, Učitelský měsíčník aj. 
 
Termín: školní rok 2021/2022 
 
 

4. Spolupráce s institucemi 
 

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice. 
 Koordinátor sociální prevence. 
 Komise pro sociálně právní ochranu dětí. 
 Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín. 
 Komise Zdravé město a Místní agenda 21. 
 Projekt MAP – Místní akční plán Kopřivnice. 
 Komise pro tvorbu Zdravotního plánu města Kopřivnice. 
 Dům dětí a mládeže. 
 Policie ČR, městská policie. 
 Hasiči. 
 Okresní metodik prevence. 



 

 Krajský metodik prevence. 
 Příslušní pediatři. 

 
Termín: školní rok 2021/2022 
 
 

5. Vzdělávání školního metodika prevence 
 

- Činnost školního metodika prevence povede PPP Nový Jičín. Pracovní setkání či elektronická 
komunikace jsou základním zdrojem nových odborných informací, 
 

- účast na Konferenci k rizikovým projevům chování – Malenovice (4. - 5. října 2021), 
 

- semináře týkající se problematiky rizikových projevů chování /dle aktuální nabídky/. 
 

 
Konzultační hodiny: 
 
Mgr. Kateřina Křístková  
Úterý od 11:00 – 11:40 hod. (jiný termín dle domluvy). 
katerina.kristkova@zsbayera.cz  
 
 
Mgr. Eliška Kopečná /2. stupeň ZŠ/ 
Pondělí od 9:00 – 9:40 hod. (jiný termín dle domluvy). 
eliska.kopecna@zsbayera.cz 
 
 
Součástí MPP je Školní program proti šikanování a Krizový plán. 
            
 
V Kopřivnici:  16. 9. 2021 
 
 
 
 
 Mgr. Kateřina Křístková                                                             Mgr. Vlasta Geryková 
školní metodik prevence                                                                   ředitelka školy 
 
 
 
Mgr. Eliška Kopečná 
školní metodik prevence /2. st. ZŠ/ 
 
 
Pedagogický kolektiv školy byl seznámen s tímto materiálem a bude se podílet na jeho 
naplňování ve výchovně vzdělávacím procesu i v životě školy. 
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