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Preventivní program rizikových projevů chování (PP) 
 

 

 

1. Garant MPP 
 

Garant PP:  školní metodik prevence (ŠMP) - Mgr. Helena Marholdová 

Spolupráce:  výchovný poradce (VP) - Mgr. Jana Lúčová 

 PPP – pracoviště Sládkova, Kohoutova 

                        Školní psycholog – Mgr. Lucie Otevřelová 

 třídní učitelé všech tříd (TU) 

                        vedení školy   

 

2. Charakteristika školy 
 

ZŠ Řehořova  

- počet žáků448, 5 v zahraničí 

- ZŠ v okrajové části Brna - Černovice, 

- ZŠ v těsné blízkosti dvou soukromých středních škol a středního odborného učiliště, 

- ZŠ s žáky s velkými sociálními rozdíly  

- ZŠ s žáky s autismem 

- ZŠ s žákem s tělesným postižením 

3. Cíle 
 

3.1 Dlouhodobé cíle 

- Vypracovat metodiku práce s jednotlivými třídami na základě vyplněných mapovacích 

dotazníků všech žáků školy (období 2-3 roky, pořadí podle požadavků TU) 

 

3.2 Střednědobé cíle 

- Sestavit mapovací dotazníky zaměřené na rizikové projevy chování 

- zajistit jejich vyplnění všemi žáky školy, 

- na základě vyplněných dotazníků vytvořit a zajistit plán spolupráce a pomoci mezi 

školou a rodinou (př. pomoc při úpravě okolí školy) - období 2 let. 

- Vytvoření krátkodobého cíle ( každý školní rok) 

 

3.3 Krátkodobé cíle - cíle na jeden školní rok 

3.3.1 Pokračovat v dalším vzdělávání ŠMP 

3.3.2 Absolvování školení a seminářů týkajících se rizikových projevů chování 

3.3.3 S třídními učiteli na 1. stupni a učiteli vyučujícími Vob, Vzd, Př na II. stupni vypracovat 

metodiku prevence rizikových projevů chování v rámci vyučovacích předmětů 

3.3.4 Navázat spolupráci školy s Městskou policií Brno a Policií ČR,  s poradenským centrem 

Sládkova,   

3.3.5 Zapojení do programu Recyklohraní, M.R.K.E.V., Zdravá pětka,  Jeden svět na školách 

– příběhy bezpráví, Čtení pomáhá, Tvořivá škola, Pro život, HOBIT 

3.3.6 Využití volného času dětí – nabídka  kroužků (viz příloha) 

3.3.7 Zapojení rodičů do zájmové činnosti dětí (dobrovolné dílny pro rodiče a děti, pomoc při 

úklidu okolí školy a hřišť v městské části Černovice) 

3.3.8.  Zajistit  adaptační pobyt pro 6.ročník ( změna TU) 

3.3.9. Vytvořit krizový plán pro případ šikany zaměřené na učitele 
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Dosažení krátkodobých cílů 
 

ad 3.3.1)  

během školního roku 2021/2022 

 

ad 3.3.2)  

během školního roku 2021/2022 

 

ad 3.3.3) 

1. až 3. třída 

Prvouka  - výchova ke zdravému životnímu stylu, dopravní výchova 

Čj, M  - včasné odhalení specifických poruch učení, chování 

 

4. a 5. třída 

Přírodověda   - výchova ke zdravému životnímu stylu 

 - počátky sexuální výchovy 

Vlastivěda  - dopravní výchova 

 

6. a 7. třída 

Vob  - výchova v rodině 

Vob - seznámení se státními symboly, státní politikou 

Př  - sexuální výchova 

Vzd  - výchova ke zdravému životnímu stylu 

 

8. a 9. třída 

 Př  - výchova ke zdravému životnímu stylu 

Z, D  - výchova k toleranci (zaměřená proti xenofobii, rasismu atd.) 

Pč, Vob  - profesní příprava - spolupráce se střediskem pro volbu povolání při PÚ 

 

ad 3.3.4)  

Poradenské centum Sládkova 

Tematické programy: TU vyberou podle potřeby v jednotlivých třídních kolektivech (jeden 

preventivní program ve školním roce) 

Intervenční programy: dle potřeby 

Městská policie ČR  

Preventivní programy 

I.stupeň 

3.A,3.B – Bezpečné chování – Foxíkova pravidla 

II.stupeň 

9.A,9.B – Právní vědomí 

Policie ČR 

Dle potřeby 

PPP Zachova, Kohoutova 

odhalování poruch učení  

- práce s integrovanými žáky  

ve všech ročnících podle potřeby 
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ad 3.3.5) 

Kabinet I. stupně, přírodopisu, dějepisu, kabinet jazyků + žáci I. a II. stupně - školní rok 

2022/2023 

- výměna zkušeností pedagogů. 

- propagování zdravého životního stylu 

- zvyšování čtenářské gramotnosti 

 

ad 3.3.6) 

Mimovyučovací aktivity - třídy podle zájmu během celého školního roku 

- účast na olympiádách Čj, M, Př, Aj, Nj, Z, Ch, D – II. stupeň, 

- ostatní mimoškolní aktivity budou probíhat dle situace  

ad 3.3.7) 

- Pomoc při organizování školních sportovních turnajů, 

- pomoc při organizování ŠvP a výchovně vzdělávacích zájezdů, 

 

ad 3.3.8) 

Adaptační kurz pro 6. ročník – Lanové centrum Proud 

ad 3.3.9) 

- spolupráce se školním poradenským pracovištěm   

        

 

 

4. Krizový postup 

- ŠMP - přináší informace pro TU na pedagogických radách, na nástěnku ŠMP, 

- přenáší informace na rodiče a žáky na nástěnce ŠMP a v konzultačních hodinách, 

- v naléhavém případě TU obeznámí vedení školy, ŠMP a VP a školního psychologa 

Společně seznámíme s problémem rodiče buď telefonicky, nebo osobně na výchovné 

komisi a v případě nutnosti doporučíme docházení do odpovídajícího speciálního 

zařízení. 

 

5. Poznámky k plnění MPP 

16.9. adaptační kurz – 6.B (19 žáků) 

29.9. adaptační kurz – 6.A (18žáků) 


