
Hodnocení minimálního preventivního programu 

školní rok 2021/2022 

Základní škola, Mašovice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

Počet žáků ve škole: 45 

školní metodik prevence: Mgr. Ilona Kurková 

Školní preventivní program byl realizován podle minimálního preventivního programu a strategie 

prevence, která vychází z pokynů MŠMT ČR. Byl zaměřen na prevenci všech sociálně patologických 

jevů - kouření, alkohol, drogy, vandalismus, šikana, ubližování, krádeže, sekty, AIDS, rasismus, 

xenofobie, virtuální drogy, záškoláctví, týrání a zneužívání, domácí násilí, poruchy příjmu potravy, 

kyberšikana.  

1. akce primární prevence 

 

• 17. 9.  Den bez aut ( prezentace zdravého životního stylu a podpora aktivního trávení 

volného času ) 

• 6. 10. Sběr starého papíru v obci 

• 11. 10. Drakiáda 

• 20. 10. Příprava výzdoby na Dýňovou stezku 

• 26. 10. Projektový den – Německý den 

• 2. 12. Projektový den mimo školu – Vida! park Brno 

• 6. 12. Mikulášská nadílka 

• 16. 12. Návštěva kina ve Znojmě, procházka městem 

• 18. 1. Bruslení na kluzišti ve Znojmě 

• 17. 3. Mobilní planetárium 

• 18. 3. Matematický klokan 

• 12. 4. Velikonoční dílny 

• 22. 4. Den Země – úklid okolí školy, obce 

• 26. 4. Sběr starého papíru v obci 

• 25. 5. Školní výlet do Lednice 

• 26. 5. Celoplošné testování žáků 5. ročníku  

• 27. 5. Projektový den mimo školu – Otevřená zahrada Brno 

• 31. 5.  Preventivní program  „Kyberšikana“ ( 4. a 5. ročník ) 

•  14. 6. Preventivní program  „Šikana“ ( 4. a 5. ročník ) 

• 10. 6. Besídka školy 

• 16. 6. Preventivní program „ Zdravý způsob života“ ( 1. ročník ) 



• 16. 6. Plavecká soutěž ve Znojmě ( vybraní žáci ) 

• 20. 6. Preventivní program „ Nebezpečí užívání návykových látek ( 2. a 3. ročník ) 

• 21. 6. Návštěva kina ve Znojmě, procházka městem 

• 23. 6. Miniolympiáda 

• 24. 6. Vycházka do Podmolí 

 

  

               2.  zájmové kroužky, družina 

Pondělí 

  

 12:45 – 13:30 Pěvecký kroužek pro 1. - 5. ročník  

                           

 

         R. Bětíková 

  

  
 Úterý  11:40 – 12:20 Přírodovědecký kroužek pro 1. ročník 

  

        O. Březovská 

  
  

Středa 

  

  

12:45 – 13:30 Německý jazyk pro 4. a 5. ročník 

  

         I.Kurková 

  
  

 

Čtvrtek 

  

 12:45 – 13:30 Sportovní hry pro 1. - 3. ročník 

 

 12:45 – 13:30 Gymnastický kroužek pro 1. – 5. ročník 

         E. Potácelová 

 

        V. Neubauerová 

  

Pátek 

  

12:35 – 13:25 Náboženství pro 1. – 5. ročník 

12:45 – 13:30 Tvořílci pro 1. – 5. ročník                                     

   

 

 

 

 

 

  

         Pan Hudec 

 E. Potácelová 



 

 SPOLUPRÁCE S RODIČI  

  Rodiče byli o aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni – zprávami od třídních učitelek, 

na třídních schůzkách a z webových stránek školy a jednotlivých tříd.  

Na počátku školního roku byli rodiče na úvodních schůzkách seznámeni se Školním řádem.   

Rodičům byla nabídnuta pomoc ze strany třídního učitele, výchovného poradce či metodika prevence 

při řešení výchovných problémů. 

 V rámci sekundární prevence byli rodiče okamžitě informováni o možných  problémech svých dětí a 

byl dohodnut společný postup řešení. Z těchto schůzek byl učiněn zápis. Preventivní případy byly 

projednány na pedagogických radách. 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů byla nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Všichni 

žáci byli vedeni k rozvíjení pozitivního a zdravého klimatu ve třídě, ke zdravému způsobu života bez 

drog a násilí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ilona Kurková, školní metodik prevence 

V Mašovicích,  28. 6. 2022 


