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Úvod 
Všechny sociálně patologické jevy včetně drog se dotýkají i dětí, které navštěvují základní školu. Z tohoto 
důvodu jsme považovali za vhodné zahájit primární prevenci právě v době jejich školní docházky. 
Potřebné informace jsme se snažili jim předávat formou pro jejich věk přiměřenou, protože právě v této 
době jsou žáci nejohroženější skupinou. Snažili jsme se proto pro naše žáky připravovat a realizovat za 
pomoci různých subjektů komplexní program primární protidrogové prevence. 

 

Vytýčení sociálně patologických jevů 
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity 
v následujících oblastech prevence: 

 

 vulgární, hrubé vyjadřování žáků, nadávky 
 drogová závislost, alkoholismus, kouření 
 šikanování, vandalismus a další formy násilného chování 
 virtuální drogy (počítače, televize, video, DVD) 
 záškoláctví 
 xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 
 kyberšikana 

 

Cíl minimálního preventivního programu 
Cílem primární prevence bylo zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. V našem 
výchovně vzdělávacím procesu se snažíme o to, aby se preventivní působení stalo jeho nedílnou součástí. 
Jsme základní malotřídní škola s právní subjektivitou s 1. - 5. postupným ročníkem. Pracovali jsme podle 
ŠVP ZV Šťastné dítě - Tvořivá škola III č. j. ZS 32/2016. 
 
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo naši školu 52 žáků: 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

6 8 18 12 8 

  
Škola se snažila věnovat všem oblastem uvedeným v PP. 
Hlavním cílem bylo upevnit školní kolektiv, vytvořit lepší vzájemné vztahy mezi žáky navzájem, ale i mezi 
učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. Cíl, který si škola kladla, byl splněn - upevnil se školní kolektiv, 
vytvořily se lepší vzájemné vztahy mezi žáky navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. 
Výrazně se zlepšilo vyjadřování mezi žáky, vulgarismy se objevují minimálně. 
Pozornost rovněž věnujeme žákům se specifickými poruchami učení a chování. Na škole byli ve školním 
roce 2020/2021 integrovány tři žáci, kteří pracovali podle IVP.  
Žákům školy byly nabídnuty takové aktivity, ve kterých se všichni mohli uplatnit. 
Informace poskytujeme žákům v hodinách prvouky a přírodovědy, ale i v hodinách českého jazyka a jiných 
vyučovacích předmětech. Také se zaměřujeme na výchovu ke zdraví, zejména v hodinách tělesné 
výchovy. 
Ve školním roce 2020/2021 nebylo možné realizovat více akcí. 
Vzdělávání bylo ovlivněno uzavřením škol z důvodu mimořádných opatření spojených s nemocí Covid-19 
od 14. října pro celou školu. Od 18. listopadu bylo umožněno chodit do školy žákům 1. a 2. ročníku. 
Ostatní žáci se vzdělávali doma při distanční výuce. Od 30. listopadu do vánočních svátků opět chodili do 
školy všichni žáci. V novém kalendářním roce nastoupili do školy jen žáci 1. a 2. ročníku. Od 1. března byly 
školy opět uzavřeny pro všechny žáky. Od 12. dubna 2021 se do školy vrátili všichni žáci.  
Škola také pravidelně uděluje pochvaly třídních učitelů - v tomto školním roce jich bylo na škole uděleno 
celkem 14, viz. Přehled o chování na 1. stupni ZŠ. 

 

Garant programu a koordinace preventivních aktivit na škole 
Součástí PP je také Krizový plán. Za preventivní aktivity zodpovídala Mgr. Alena Typtová - školní metodik 
prevence (ŠMP) pro I. stupeň ZŠ. 



Ve škole jsou k dispozici materiály od MPSV, jak mají postupovat školy a OSPD v případech záškoláctví 
a dále Metodický pokyn MŠMT ČR k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT - 
22294/2013/1). 
S Hodnocením MPP a MPP byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy i žáci školy. Rodiče měli 
možnost seznámit se s Hodnocením MPP za školní rok 2019/2020, ale i s MPP na školní rok 2020/2021  
na internetových stránkách školy (www.zsolbramovice.cz).  Oba dva tyto dokumenty byly po celý školní 
rok 2020/2021 umístěny na nástěnce v budově školy v přízemí a jsou veřejně přístupným dokumentem. 
Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, byl koordinátor v neustálém kontaktu s třídními učiteli, ale 
i s ostatními pedagogy. Rovněž byl v kontaktu s pracovníky PPP, pediatry a dalšími odborníky z organizací 
řešících problémy dětí a rodiny. 
Zúčastňuje se školení určených pro preventisty v této oblasti. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 
V uplynulém školním roce se Mgr. Alena Typtová nezúčastnila žádné schůzky metodiků prevence 
(prevence proti Covid-19). 

 

Spolupráce s rodiči 
Rodiče byli seznámeni s Hodnocením MPP za uplynulý školní rok a realizací Minimálního preventivního 
programu pro nový školní rok. Oba dokumenty byly pro rodiče k dispozici na stránkách školy 
(www.zsolbramovice.cz) V rámci třídních schůzek byli také seznámeni i s obsahem Krizového plánu. Byly 
jim poskytnuty informace z oblasti protidrogové prevence a bezpečného internetu.  
Vzhledem k tomu, že na naši školu docházejí pouze děti I. stupně, nemuseli jsme se zabývat řešením 
problémů s drogami, alkoholem nebo s kouřením. Na škole jsme se totiž nesetkali s žádnými návykovými 
látkami (alkohol, cigarety, drogy). K otázkám těchto problémů jsme přistupovali pouze preventivně. 
V tomto školním roce jsme rovněž věnovali pozornost kyberšikaně. Informace o tom, co se považuje  
za kyberšikanu a její postihování je součástí Krizového plánu. 
Zvýšenou pozornost jsme také věnovali dodržování lidských práv. 
Ve škole máme Schránku důvěry, která slouží pro žáky školy v případech, kdy se děti dostanou do 
problémů se svými spolužáky nebo kamarády. Schránky důvěry mohou využít i zákonní zástupci dítěte 
k dotazům či informacím od třídních učitelů, ředitelky školy, zástupců Rady školy nebo Unie rodičů při ZŠ. 
V uplynulém školním roce nebyl zaznamenán žádný dotaz ani žádná stížnost. 

 

Mimo jiné škola spolupracuje s následujícími dalšími subjekty: 
s PPP Benešov 
s Policií ČR  
s Městskou policií Votice 
s MěÚ Votice - odbor sociálních věcí 
s MKC Votice 
s dětskými lékaři 
s Obecním úřadem v Olbramovicích 
s Unií rodičů při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice 
s Dobrovolnými hasiči v Olbramovicích 
s Fotbalovým klubem Olbramovice 
s Mysliveckým spolkem HUBERT Olbramovice 
s Honebním společenstvím Olbramovice 
se Základní školou Votice 
se Základní školou Vrchotovy Janovice 
s Ekocentrem ČSOP Votice 
s Ekocentrem Čapí hnízdo    
s Městskou knihovnou ve Voticích 
s Obecní knihovnou v Olbramovicích 
s Mikroregionem Voticko 

 

Z přehledu chování ve školním roce 2020/2021 vyplývá následující: 

 

http://www.zsolbramovice.cz/


Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ 

1. 6 0 0 0 0 0 

2. 8 0 0 0 0 0 

3. 18 3 0 0 0 0 

4. 12 4 0 0 0 0 

5. 8 7 0 0 0 0 

Celkem 52 14 0 0 0 0 
 

Harmonogram programu ve školním roce 2020/2021 

 

V tomto školním roce pracovalo při ZŠ 4 zájmových kroužků, při ŠD 2 zájmové kroužky. 

 

Zájmové kroužky pro žáky: 

 

Zájmové kroužky  Počet žáků  
v kroužku 

Doučování* ZŠ 15 

Psaní psacím písmem ZŠ 21 

Angličtina pro děti ZŠ  6 

Klub zábavné logiky  
a deskových her* 

ŠD    17/11** 

Počítačové hry pro děti ZŠ  9 

Mladí ochránci přírody*** ŠD      12*** 

Celkem  58 

 

*kroužek probíhající v rámci projektu Šablony II 
**původně přihlášeno/změna koncem dubna kvůli dodržování mimořádných opatření 
***kroužek probíhající ve školní družině 
*** *kroužek nebylo možné po měsíci fungování realizovat – mimořádná opatření nedovolovala potkávání žáků jiných ročníků 

Žáci se samozřejmě zúčastňovali i jiných zájmových aktivit pořádaných mimo školu. 
Někteří žáci upřednostňovali pohyb, sportování a pobyt v přírodě. Jiní žáci se věnovali práci na počítači, 
na internetu nebo i sledování televize. 
Společně se žáky se zapojujeme do aktivit pořádaných ostatními základními školami v okolí Olbramovic, 
kulturními centry, centry ekologické výchovy, občanskými sdruženími a sdruženími tělovýchovnými 
v Olbramovicích a jejich okolí. 

 

Prezentace školy  
Škola pravidelně prezentuje své aktivity, úspěchy a příspěvky do Votických novin, na www stránkách, 
nástěnkách ZŠ. 

 

Klady a zápory při realizaci PP 
Klady:  Spolupráce s třídními učiteli                  

Spolupráce školy s různými organizacemi                                

 

Zápory: Zatím žádné 

 

Akce konané v průběhu školního roku 2020/2021 

 

Kulturní a vzdělávací akce 

8. 9. 2020 Beseda s Městskou policií Benešov + nácvik přecházení přes státní silnici - chování na silnici, 
přecházení, reflexní prvky na oblečení, způsob přecházení vozovky - účast 52 žáků 



24. 9. 2020 - Příhody lišky Bystroušky - návštěva divadelního představení na Špýcharu - účast 49 žáků  
8. 2. 2021 Slavnost Slabikáře pro žáky 1. ročníku - záchrana Slabikáře z rukou čaroděje Nečtenáře spojená 
s plněním úkolů + slavnostní předání Slabikáře - účast 6 žáků 
21. 4. 2021 - online Dopravní výchova pro žáky 4. - 5. ročníku - účast 20 žáků  
1. 6. 2021 - Den dětí - oslava Dne dětí ve třídách dle programu třídních učitelů - účast - 48 žáků 
28. 6. 2021 - Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků - informace k vyučovacím metodám, 
učebnicím, sešitům, pomůckám a organizaci 
 
Akce k environmentální výchově 

 

22. 9. 2020 - Projektový den mimo školu - Návštěva Ekocentra Hrachov (vydra říční) - účast 52 žáků 
21. 6. 2021 - Recyklace hrou - účast 51 žáků 
 
Celoročně:  
Škola se opět snažila zapojit žáky do ochrany přírody - ve škole probíhal sběr a třídění surovin (papír, PET 
láhve, umělohmotná víčka, vybité baterie a TETRAPAK a hliník). Soutěžili žáci ZŠ i žáci MŠ. Do sběrů se 
zapojilo 36 žáků základní školy, ale sbírala i mateřská škola. Nezapojilo se 16 žáků školy. Aktivní sběrači 
byli odměněni věcnými cenami a nejlepší třídní kolektivy se podělily o dorty. V letošním roce zvítězili žáci 
4. a 5. ročníku, následovala 3. třída a potom 2. třída. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 29.6.2021. 

 

Celoročně: Zapojeni jsme byli opět i do ekologického projektu RECYKLOHRANÍ, kde jsme odevzdali 3 782 
ks vybitých baterií.  

 

Sebrali jsme 0,082 t hliníku, 1,66 t novin, letáků, časopisů a kartonu, 0,111 t PET lahví a víček. Také jsme 
sebrali 2,26 t tetrapaků a 0,004 t železa a oceli. 

 

Říjen - listopad  
Sběr kaštanů a žaludů v ŠD, pro myslivecké sdružení HUBERT v Olbramovicích -  sebráno bylo 594 kg 
kaštanů a 17,3 kg žaludů. 
 
Akce k prevenci sociálně patologických jevů 

 

Velká většina akcí byla naplánována především na 2. pololetí školního roku 2020/2021. 
Plánované akce se z důvodu uzavření škol (Covid-19) neuskutečnily. 
Den nenadálých situací 
 

Účast žáků školy v soutěžích 

 

Umělecké soutěže: 
 
Cesta do pravěku - výtvarná soutěž - účast 15 žáků 
„Ulice není herna“  - v rámci projektu Markétina dopravní výchova - účast 8 žáků - ocenění - F. Jirec 
 
Matematická soutěž: 
Cvrček (2. - 3. roč.) a Klokánek (4. - 5. roč.) se z důvodu uzavření škol (Covid -19) neuskutečnila. Žáci 4. a 
5. ročníku se účastnili dle zájmu - účastnilo se 8 žáků.  

 

Sportovní soutěže a akce: 

 

16. 9. 2020 T - mobile Olympijský běh - účast 41 žáků 
25. 6. 2021 Dětský duatlon - v tomto roce jsme uskutečnili opět soutěž pro jednotlivce v jízdě na kole 
a běhu. Přidali jsme i soutěž na koloběžkách pro menší děti. Ti, co nejezdili na kole ani na koloběžce, se 
mohli účastnit vytrvalostního běhu - účast 31 žáků. 

 

Akce Školní družiny  
 

 

18. 9. 2020 - Ukliďme svět - účast 21 dětí 



23. 9. 2020 - Kukuřičkování - účast 28 dětí 
7. 10. 2020 - Malá technická univerzita - Mladý architekt - účast 18 dětí 
9. 10. 2020 - Setkání s myslivci - účast 32 dětí 
26. 11. 2020 - MTU - Mladý inženýr - účast 8 dětí 
2. 12. 2020 - MTU - Malý projektant - účast 8 dětí 
22. 1. 2021 - Sněhulákový den - účast 7 dětí 
12. 2. 2021 - Karneval s klaunem - účast 14 dětí 
5. 5. 2021 - MTU - Stavitel věží – účast 19 dětí 
19. 5. 2021 - MTU - Malý vodohospodář – účast 20 dětí 
26. 5. 2021 - MTU - Malý energetik – účast 18 dětí 
9. 6. 2021 - MTU - Malý zpracovatel odpadů – účast 22 dětí 
16. 6. 2021 - MTU - Malý archeolog – účast 18 dětí 
 
 
Olbramovice, 30. září 2021                                                                  Mgr. Alena Typtová 
                                                                                                           protidrogový koordinátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam vzdělávacích materiálů (brožury, knihy, DVD, videokazety……) 
 
Videokazety: 
Výchova dětí v oblasti požární ochrany - 1. cyklus (1 ks) 
Výchova dětí v oblasti požární ochrany - 2. cyklus (1 ks) 
Řekni drogám ne (3 ks) 
Život před narozením (1 ks) 
 
DVD: 
Štěstí přeje připraveným (3 ks) 
Základy první pomoci - neodkladná resuscitace (1 ks) 
Základy první pomoci - 1. - 12. díl (1 ks) 
Řekni drogám ne (3 ks)  
Láska ano, děti ještě ne (3 ks) 
O zlém snu (film k projektu „ Jeden svět na školách “ - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ) 
Pravda o drogách 
Příběhy bezpráví za železnou oponou (DVD + metodika) 
 
Knihy: 
Pravidla pro jízdu životem aneb … (1 ks) 
Bolest šikanování (1 ks) 
Příběhy pomáhají s problémy (1 ks) 
Jak s dětmi trávit volný čas (1 ks) 
Jak jsme přišli na svět (1 ks) 
Jak přestat kouřit (1 ks) 
Prevence rizikového chování dětí a mládeže (1. - 4. díl) 
 
Brožury: 
Slovník prevence problémů působených návykovými látkami (1 ks) 
Děti a jejich problémy (1 ks) 
Komerční sexuální zneužívání dětí, násilí na dětech (2 ks) 
Mládež a kouření (3 ks) 
Zásady efektivní primární prevence (2 ks) 
Drogová závislost (7 ks) 
Svět muže a ženy (1 ks) 
Jak přestat brát drogy (2 ks) 
Ozdravný program pro ZŠ (1 ks) 
Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ (3 ks) 
Fit in 2001+ (4 ks) 
Alkohol, drogy a vaše děti (1 ks) 
Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí… (3 ks) 
Týká se to i mne? (1 ks) 
Prevence problémů působených návykovými látkami na školách (2 ks) 
Tajná zpráva z planety X - III (1 ks) 
Mládež, společnost a stát (1 ks) 
My, drogy a Evropa (1 ks) 
Poradenství pro volbu povolání (1 ks) 
Děti a drogy (1 ks) 
Proč??? (2 ks) 
Zdraví 21 (1 ks) 
Trauma oběti trestného činu (2 ks) 
Co máme vědět o AIDS (1 ks) 
Řekni drogám ne - desatero … (1 ks) 



Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí (1 ks) 
Dialogy o rodině (1 ks) 
Dospívání a sex (1 ks) 
Konečně to chápu (1 ks) 
S mapou nezabloudím - 4. ročník (1 ks) 
Drogy - co bychom o nich měli vědět (1 ks) 
Ahoj, úmluvo (1 ks) 
Sám sebou - 6. ročník (3 ks) 
Práva jsou pro všechny (1 ks) 
Poznej svá práva, svobody a povinnosti (1 ks) 
Průvodce dětského svědka (1 ks) 
Sám sebou - učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele (1 ks) 
ČRDM - Česká rada dětí a mládeže (1 ks) 
Řekni drogám ne - materiál (50 ks) 
Jeden svět na školách (publikace) 
Rozum a cit (CD + publikace „ Na jedné lodi “ - jak uspořádat konferenci v oblasti péče o ohrožené děti) 
 
Časopisy: 
Bulletin 
Prevence  
 
PC: 
Volání naděje - balíček 7 a 9 
 
Využití internetových odkazů: www.jezkovyvoci.info 
      Youtube: videoprojekt OČMU 
                                   S Hurvínkem za lékařem 
 
 
 
 

http://www.jezkovyvoci.info/

