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1. Charakteristika školy a legislativní východiska 
 

Název a adresa školy ZŠ Kladno, Brjanská 3078, 272 04 Kladno 
IČO: 61894494 

Ředitel školy Mgr. Vladimír Dufek 

Zástupkyně ředitele pro II. stupeň Mgr. Libuše Netušilová 

Zástupkyně ředitele pro I. stupeň Mgr. Ivana Mánková 

Kontaktní údaje telefon: 312 310 100 

 e-mail: zs12@12zskladno.cz 

 

Výchovný poradce Mgr. Hana Novotná 

 e-mail: novotna@12zskladno.cz 

Výchovný poradce Mgr. Martina Miškovská 

 e-mail: miskovska@12zskladno.cz 

Metodik prevence Mgr. Petra Hejkalová 

 e-mail: hejkalova@12zskladno.cz 

 

Počet tříd na 1. stupni 17 

Počet tříd na 2. stupni 9 

 

Počet pedagogických pracovníků 34 

Počet asistentů pedagoga 15 

 

 

2. Analýza současného stavu 
Základní škola je zřízena od roku 1995 jako právní subjekt – příspěvková organizace. Je 

plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Patrná je migrace žáků ze 
znevýhodněného sociokulturního prostředí. Škola má vlastní školní vzdělávací program 
s názvem „Normální škola“, jehož kompletní verze k dispozici v kanceláři nebo ke stažení na 
webových stránkách. Na 1. stupni jsou třídy, u kterých jsou při výuce využívány prvky „Začít 
spolu“. V 1. až 3. třídách je vždy jedna logopedická, dále jsou na škole sportovní třídy, a to od 
prvního do sedmého ročníku. Škola tak navazuje na svoji sportovní tradici. 

Škola se nachází v blízkosti sídliště v okrajové části města, odkud pochází většina žáků 
školy. Vzhledem ke své poloze a zaměření některých tříd přijímá často i žáky dojíždějící. Areál 
školy je rozdělen do osmi pavilonů, ve kterých se kromě běžných učeben nacházejí i 
specializované učebny vybavené interaktivními tabulemi nebo projektory s přístupem na 
internet pro potřeby výuky. Sportovní zázemí školy tvoří plně vybavený pavilon tělocvičny 
s parketovým povrchem, přetlaková hala s umělým povrchem, venkovní 
zrekonstruovaná sportoviště s atletickým oválem a dopravní hřiště. Školní družina je 
umístěna samostatně v jednom z pavilonů, k dispozici má tři místnosti. Pavilony jsou 
umístěny na rozlehlém pozemku, jehož součástí je jabloňový sad a velké plochy udržovaných 
trávníků a okrasné zeleně. Areál umožňuje v letních měsících i venkovní výuku. V průběhu 
velké přestávky se žáci pohybují na nádvoří školy. 
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Škola nemá bezbariérový přístup, přesto je schopna poskytnout vzdělávání i žákům se 
zdravotním handicapem.  

Školní vzdělávací program má především kvalitně naplňovat vzdělávací cíle a 
kompetence, jak jsou uvedeny v RVP ZV, zároveň však využívá aktuální možnosti školy a 
pedagogického sboru, respektuje prostředí, ve kterém se škola nachází, a především se snaží 
vyjít vstříc požadavkům rodičů žáků. Uvědomujeme si, že naši žáci mají v rámci své 
individuality velmi různorodé vzdělávací potřeby, které chceme zohledňovat. Chceme proto 
být NORMÁLNÍ ŠKOLOU se všemi pozitivy, které toto označení přináší, protože je normální 
mít svůj názor a umět ho formulovat a hájit. Jsme partneři a máme společný cíl – získat 
odpovídající dovednosti, vědomosti a postoje. Snažíme se ve škole vytvořit demokratické 
klima, jehož základ je položen již v Radě žáků, abychom mohli poskytnout žákům kvalitní 
základy moderního všeobecného vzdělání zaměřené jak k dalšímu studiu, tak i k praktickému 
životu. Usilujeme o rozvoj osobnosti každého žáka na základě pochopení a přijetí obecně 
platných mravních principů s důrazem na zdravý životní styl s ovlivňováním využití volného 
času žáků. Nezanedbatelnou součástí je také práce s moderními informačními 
technologiemi, která plynule navazuje na ostatní komunikační schopnosti a dovednosti 
vštěpované žákům školy. Specifické zaměření mají třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
– zaměření na lední hokej, které navazují na dlouhou tradici ledního hokeje nejen na naší 
škole, ale zejména v regionu Kladno.  
 

Vzhledem k poloze školy evidujeme zvýšené množství žáků ze sociálně znevýhodněného 
prostředí (zejm. ubytovny ve spádových oblastech školy). Nejen v důsledku toho řešíme 
často následující negativní jevy: 

• záškoláctví 

• zneužívání omamných látek (zejména tabákových výrobků) 

• krádeže 

• ostrakizace  

• nevhodné chování k vyučujícím 

• ničení majetku školy 

• kroky směřující ke kyberšikaně 

• porušování Školního řádu zejm. v bodech omezujících používání mobilních telefonů 
ve škole 

• nedostatečná spolupráce rodiny se školou 
 

3. Cíle prevence 
V souladu s Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a 

řešení šikany ve školách a školských zařízení. 

 

Stanovení cíle: Ukazatel dosažení cíle: 
Odstranit ze školního prostředí společensky 
nežádoucí jevy (zneužívání alkoholu, tabáku a 
jiných látek, šikana, násilí, vandalismus, 
rizikové sexuální chování, záškoláctví, 
rasismus, patologické hráčství). 

V hodinách výchovy k občanství, vzdělávací 
programy na dané téma. 



5 
 

Výcvik a rozvoj žáků v sociálně 
komunikativních dovednostech. 

Rozvoj pozitivního klimatu školy. 

Posilování u žáků zodpovědnosti za své zdraví 
a svůj život. 

Důslednost všech pracovníků školy. Besedy a 
projektové vyučování na dané téma. 

Propagování zdravého způsobu života. Ve všech předmětech celého školního roku, 
během přestávek i mimo vyučování, školní 
výlety atd. 

Vytváření kladných vztahů ve třídě a aktivní 
zapojení všech žáků do procesu negativních 
jevů v žákovském kolektivu. 

Celoroční práce třídního učitele i ostatních 
vyučujících ve všech předmětech. Třídnické 
hodiny, netypické vyučovací metody, aktivní 
přístup žáků k životu, žákovská samospráva. 

Pozitivní klima školy, kladné vztahy mezi 
učiteli a žáky, odstranění negativních postojů 
žáků k cizincům a příslušníkům jiných 
národnostních menšin. 

Mimoškolní aktivity, akce školy. Spolupráce 
s rodiči. 

Pomoct nalézt žákům své místo ve 
společnosti, aby se uměli svobodně a 
zodpovědně rozhodovat. 

Péče o talentované žáky, široká nabídka 
mimoškolní činnosti, smysluplné využití 
volného času, motivace a rozvoj zájmu u žáků, 
zapojení rodičů do MPP. 

Odstranit negativní postoje žáků k cizincům a 
příslušníkům národnostních menšin, 
posilujeme toleranci k uprchlíkům. 

Mimoškolní aktivity a akce školy.  

Rozpoznání a včasná intervence v případech 
týrání a zneužívání dětí, domácího násilí, 
ohrožování mravní výchovy a poruchy příjmu 
potravy (mentální anorexie a mentální 
bulimie). 

Zapojení všech pracovníků školy, nabídka 
výchovně vzdělávacích programů, besedy na 
dané téma. 

 
 
 

4. Tematické bloky ve výuce 
Výuka je realizována podle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) pro základní 

školy „Normální škola“. ŠVP se průběžně upravuje, zdokonaluje a přizpůsobuje potřebám 
školy a jejích žáků. Jedná se o „živý“ dokument školy, který odráží aktuální situaci. Plná verze 
ŠVP k nahlédnutí na webových stránkách školy (www.12zskladno.cz).  

Učitelé denně napříč celým vyučovacím procesem naplňují základní požadavky primární 
prevence.  

 

5. Program proti šikaně a krizový plán školy 
Program proti šikanování (dále PPŠ) vychází z metodického pokynu ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Kompletní 
dokument a postup k řešení šikany přiložen k dokumentu MPP jako jeho příloha. 

Cílem krizového plánu školy je stanovení postupu pro pedagogické pracovníky školy v případě 
podezření na zneužívání omamných a psychotropních látek (OPL), prevenci a řešení šikany, 
krádeže a vandalství ve škole.  

Krizový plán je součásti MPP a vychází z Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci 
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sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školních a školských zařízení. Kompletní 
dokument a postupy řešení situací jsou přiloženy k dokumentu MPP jako jeho příloha. 

6. Legislativní zajištění primární prevence 
� Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

č.j.21291/2010-28 
� Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 
� Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2013-2018 
� Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j: 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování 

a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 
� Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020 

 

7. Zapojení pedagogického sboru do programu minimální prevence 

a vzdělávání pedagogů 
 
Personální zajištění  

a) Mgr. Martina Miškovská 

výchovný poradce – poruchy učení a chování 

- poradenské služby pro žáky, rodiče i pedagogy 

- oblast specifických poruch učení u žáků 1. a 2. stupně 

 

b) Mgr. Hana Novotná 

výchovný poradce – výchovná problematika a kariérní poradenství 

- poradenské služby pro žáky, rodiče i pedagogy 

- oblast profesní orientace 

- informace pro vystupující žáky 

- oblast výchovných problémů žáků 1. a 2. stupně 

 

c) Mgr. Petra Hejkalová 

školní metodik prevence 

- poradenské služby pro žáky, rodiče i pedagogy 

- oblast primární prevence, koordinátor sekundární prevence 

 

d) ostatní pedagogičtí pracovníci 

- provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy na pedagogických radách, vzájemně 

hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření 

- třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 

osobních setkání 
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- třídní učitel pracuje se třídou jako kolektivem – diagnostikuje, řeší problémy, 

individuálně pracuje s jednotlivými žáky, ale i s celou třídou na zdravém klimatu a 

vztazích ve třídě 

- provádí minimální prevenci v rámci svých vyučovacích předmětů dle ŠVP 

 

e) vedení školy 

- sleduje problémy celé školy, provádí organizaci opatření ke zlepšení vzájemného 

soužití ve škole 

- svolává pracovní porady a výchovné komise za účasti pedagogů, rodičů, popř. 

pracovníků orgánů péče o dítě 

- koordinuje postup při řešení důsledků patologického chování a jednání žáků 

 

Nabídka DVPP v oblasti primární prevence se realizuje dle aktuální nabídky jednotlivých 
institucí, které se zabývají vzděláváním pedagogů. Témata studia jsou jednotlivým vyučujícím 
nabízena podle toho, jaké problémy aktuálně řeší ve svých třídách nebo se svými žáky. 
Nabídka vyučujícím a asistentům pravidelně zveřejňována (ve složce Sdílené dokumenty na 
pracovních počítačích, přeposíláním informačním e-mailů z e-mailu školního na konkrétní 
adresy jednotlivých vyučujících, na nástěnce ve sborovně, jinou formou). Nejčastěji škola 
využívá akreditovaných seminářů: 

www.visk.cz 
www.nidv.cz 

 
U vybraných seminářů jiných institucí škola ověřuje akreditaci u MŠMT. 

 
Aktuálně probíhá kvalifikační studium pro školní metodiky prevence (VISK, kvalifikační 

studium pro školní metodiky prevence), v jehož rámci studuje školní metodička prevence 
Mgr. Petra Hejkalová. 

 
Informace o minimálním preventivním programu získávají všichni zaměstnanci školy: 

• zveřejněním MPP včetně příloh (složka Sdílené dokumenty v pracovních počítačích) 

• pravidelnou zprávou o aktuálním stavu ve škole při pedagogických radách 

• individuálními konzultacemi se školní metodičkou prevence 

• nárazově při mimořádných událostech ve škole, mimořádných pedagogických radách. 
 
Žáci získávají informace: 

• nástěnka v 5. pavilonu 

• třídní učitelé 

• ostatní vyučující 

• ostatní pracovníci školy 

• školní metodička prevence. 
 
Rodiče informováni: 

• webové stránky školy, odkaz na dokument MPP 

• třídní učitelé při třídních schůzkách 

• žákovská knížka (při zařazení preventivního programu do výuky) 
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8. Harmonogram plánovaných akcí MPP 
 

Akce MPP se realizují dle aktuální nabídky spolupracujících institucí. 

 

9. Seznam externích organizací podílejících se na MPP 
 

Pedagogicko – psychologická poradna 
Kladno 

- Práce s třídními kolektivy 
- Nabídka seminářů pro pedagogy 
- Programy pro děti a rodiče 
- Pravidelný cyklus setkání 

metodiků prevence 

Městská policie Kladno - Přednášky o činnosti 
- Preventivní programy 

Labyrint Kladno - Programy zaměřené na prevenci 
šikany a užívání návykových látek 

Odbor sociálních věcí magistrátu Kladno - Řešení záškoláctví, požívání 
tabákových a alkoholických 
výrobků a návykových látek 

Středisko pomoci ohroženým dětem 
ROSA 

- Nabídka programů pro děti a 
rodiče 

- Návštěvy třídních kolektivů 
- Besedy 

Organizace Člověk v tísni - Práce s třídními kolektivy 

Hasičský záchranný sbor Středočeského 
kraje 

- Přednášky o činnosti 
- Preventivní programy 

VEGA - Nabídka programů pro děti a 
rodiče 

- besedy 

Protidrogové centrum Kladno - Nabídka programů pro děti a 
rodiče 

- Preventivní programy 
 

 
Průběžně doplňováno aktuální nabídkou v průběhu školního roku (dle možností školy a 
žáků). 
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10. Sekundární prevence organizovaná školou 
Sekundární prevence se ve škole odehrává prostřednictvím nabídky kroužků a 

volnočasových aktivit, které žákům pomáhají smysluplně vyplnit volný čas.  

11. Hodnocení efektivity 
 

1) Kontrola plnění programu při pedagogických radách 

o Listopad, leden, duben, červen 

o p.řed.Dufek, školní metodik prevence 

2) Osobnostní charakteristiky problémových žáků 

o Listopad, leden, duben, červen 

o Výchovní poradci, třídní učitelé 

3) Evidence akcí MPP 

o Listopad, leden, duben, červen 

o školní metodik prevence 

4) Statistika – celkový počet akcí MPP ve školním roce, počet zúčastněných žáků 

o Červen 

o Školní metodik prevence 

5) Hodnocení celkového psychosociálního klimatu ve škole 

o Červen 

o Školní metodik prevence 

 

 

31. října 2019 

 

        Mgr. Petra Hejkalová 

školní metodik prevence 

 

 

 
 
 
 
 


