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1. Úvod 

 
Současné děti školního věku jsou ve velké míře vystavovány mnoha škodlivým vlivům. Škola 

jako prostředí, ve kterém děti tráví velkou část dne, má za úkol děti nejen vzdělávat, ale 

působit na ně i výchovně. Osnovou výchovných snah by měl být náš PP -  preventivní 

program. 

PP si klade za cíl eliminovat škodlivé jevy současné společnosti a jejich vliv na děti, usiluje o 

prevenci vzniku psychických poruch. Snaží se oddálit setkání dětí se sociálně patologickými 

jevy, případně se s nimi vypořádat. Má naučit děti rizikovým situacím předcházet a řešit je. 

Za vypracování a realizaci MPP zodpovídá školní metodik prevence, který úzce 

spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli, ve spolupráci s nimi řeší jednotlivé 

problémy. Školní metodik obvykle analyzuje současný stav školy. O průběhu naplňování a 

doplňování MPP informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální 

situaci ve škole. 

 

 

2. Charakteristika školy 

 
Budova školy stojí zhruba uprostřed obce Vítějeves. Žáci od první do deváté třídy se sem 

sjíždějí z dvanácti okolních obcí. Tomu je přizpůsobena časová organizace vyučování, 

začátek v 7.30 hod, konec dopoledního vyučování je ve 12.00. Tím je zabezpečeno dojíždění 

dětí ze všech obcí a také jejich návrat ze školy domů. Vedení školy se aktivně zajímá o 

dopravní obslužnost, v případě potřeby koordinuje dopravní spojení s dopravci a obcemi, ze 

kterých žáci dojíždějí. Škola spolupracuje s okolními obcemi, zajímá se o dění v nich, 

posiluje u žáků pocit sounáležitosti s vlastní obcí.  

 

Budova školy byla v roce 2015 celkově zateplena, byla vyměněna okna za nová plastová, 

byly zrekonstruovány a zatepleny střechy a na celé budově byla udělána nová fasáda, která 

dává škola zcela nový moderní a veselý ráz. Celkový dojem budovy je pravidelně umocňován 

sezónní výzdobou např. podzim - dýně. Plot školy - pastelkový vyrobili sami žáci v 

nepovinném předmětu řemeslné činnosti, je to velmi působivá ukázka dovedností našich žáků. 

  

Stravování dětí zajišťuje kuchyň s jídelnou. Pitný režim připravují zaměstnanci školní 

kuchyně, kteří do várnic pro jednotlivá podlaží vaří čaj. Žáci mohou pít kdykoliv během 

vyučování. Škola zabezpečuje prodej pečiva a je zapojena do programu Ovoce do škol. Škola 

vede žáky ke zdravému životnímu stylu a k zásadám správné výživy, proto by se také ráda 

zapojila do celostátního projektu Zdravá škola. 

 

Pedagogický tým tvoří ředitelka, 9 učitelů, 3 asistentky pedagoga a vychovatelka. Sbor je 

smíšený, s převahou žen. Výuka probíhá v sedmi kmenových učebnách a ve dvou odborných 

učebnách - 1 počítačová učebna a dílna, která zároveň slouží jako malá chemická laboratoř a 

keramická dílna. Kmenové učebny slouží současně jako poloodborné učebny s přilehlými 

kabinety. Vybavení kabinetů se průběžně doplňuje a obnovuje. Škola vede žáky 

k odpovědnosti za své chování, ke smysluplnému a hospodárnému využívání svých i 

školních pomůcek a vybavení školy. 

 



Škola nemá vlastní tělocvičnu. Využívá sokolovnu TJ Sokol Vítějeves. V přízemí ZŠ se 

nachází malá tělocvična se základním vybavením, využívaná žáky prvního stupně. K 

aktivnímu trávení přestávek dětí slouží 2 tenisové stoly. Vedle školy je moderně upravená 

školní zahrada, vhodná pro výuku a odpolední činnost ŠD, menší hřiště s venkovním 

tělovýchovným zařízením (šplhadlo a venkovní koš na basketbal), v blízkosti školy je 

oranžové hřiště pro míčové hry a rekreační hřiště se zajímavě řešenými průlezkami. Pro 

výuku TV má škola k dispozici kromě sokolovny i velké hřiště TJ Sokol (běžecká dráha, 

doskočiště, tenisové kurty, fotbalové hřiště). Sportovní aktivity a pobyt venku jsou jednou 

z hlavních priorit školy. 

 

Místnost školní družiny je propojená s kmenovou učebnou a významně využívá sportovního 

vybavení školy. 

 

Pro setkávání s rodiči využívá škola prostor školní jídelny a třídu s interaktivní tabulí. Pro 

prezentaci své práce s žáky pro veřejnost (akademie, besídky…) má škola k dispozici prostory 

sokolovny. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím 

žákovských knížek, třídních schůzek a domluvených konzultací. Pro rodiče a veřejnost 

organizuje škola Dny otevřených dveří. Rodiče jsou rovněž o činnosti školy informováni 

prostřednictvím školního časopisu „Školní život“ a webové stránky. 

Výchovný poradce a učitelé úzce spolupracují s PPP - pedagogicko-psychologickými 

poradnami ve Svitavách, Boskovicích, Ústí nad Orlicí, Vyškově, SPC Brno a s SPC Bystré. 

Škola zabezpečuje integraci žáků, kteří jsou vyučování podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Významná péče je věnována žákům s VPU.  

 

 

3. Cíle programu 

Školní rok: 2017/18 

 

Měsíční MPP  byl vytvořen ve spolupráci s ostatními vyučujícími, zejména s vyučujícími 

předmětů: výchova k občanství, přírodopis, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní 

činnosti. Využívá podmínek školy, které se snaží co nejvhodněji využít ve prospěch dětí. 

Rozvíjí hodnoty, které jsou pro naši školu tradiční. Řada činností a aktivit probíhá úspěšně už 

roky a je dále rozvíjena.  

Hlavním cílem PP pro školní rok 2017/18 stále zůstává  snaha o zachování přátelského 

prostředí a přátelských vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Tento cíl budeme 

sledovat v podmínkách nově zaváděné inkluze. Tato nová koncepce klade zvýšené nároky 

na pedagogy a nově zařazené pedagogické pracovníky - asistenty pedagogů, ale ve velké míře 

také na žáky. Ti jsou vystaveni novým podmínkám, kdy se vyučování přizpůsobuje potřebám 

různých skupin žáků a do třídy přichází nová osoba (asistent pedagoga). Rádi bychom tento 

způsob výuky zvládli tak, aby byl ku prospěchu všem zúčastněným.  

K uskutečnění tohoto cíle bude nutné věnovat větší pozornost spolupráci třídních učitelů s 

výchovným poradcem, na něhož tato nová situace klade obzvláště vysoké nároky. Výchovný 

poradce je koordinátorem školního poradenského pracoviště. Jedním z jeho hlavních úkolů je 



zprostředkovávání informací, které přichází do školy z ped.-psychologických poraden, 

třídním učitelům a koordinace činností potřebných k zavádění opatření do praxe. Všech 

pedagogických pracovníků se týká nutnost vzdělávat se v základní míře v oblasti speciální 

pedagogiky. Na začátku září se tedy všichni pedagogičtí pracovníci zúčastní besedy s 

pracovnicí SPC Bystré o problematice ADHD u žáků. 

 Do školy nastoupilo několik nových žáků do různých ročníků. Důležitou úlohou třídních 

učitelů (ale i ostatních pedagogických pracovníků) bude dbát na dobré začlenění nově 

příchozích žáků.  

Opět bude školním rokem prolínat účast pedagogů na vzdělávacích seminářích, a to 

odborného i pedagogicko-výchovného směru. V letošním opět využijeme nabídku firmy PM 

Consulting, s.r.o., která se zabývá tvorbou projektů a poradenskou činností pro tvorbu 

projektů. Navážeme na úvodní přednášku. A budeme se  konkrétněji zabývat správným 

vytvářením a dokumentováním školních projektových dnů. Začlenění projektových dnů do 

školních plánů je naším dlouhodobým cílem. 

V letošním školním roce škola bychom měli obdržet rozhodnutí o projektu na vybavení 

polytechnické učebny za spolupráce firmy KXN CZ, s. r. o. divize odborné učebny. 

 

4. Tematické bloky v jednotlivých měsících: 

Září, říjen 

Téma: Dávej na sebe pozor! 

 Nauč se zásadám správného chování. 

Příchod nových žáků do první třídy vyžaduje klást důraz na jejich začlenění, důkladné 

seznámení se školním prostředím, trénink cesty do školy, chování na autobusové zastávce i v 

dopravním prostředku.  

Důraz je dále kladen na posílení vzájemných vztahů mezi žáky, kamarádství, pravidla 

chování. 

Plánované aktivity: školní řád, úmluva o chování ke školnímu majetku 

 představení prvňáčků ostatním žákům 

dopravní výchova  

sběr plodů pro záchrannou stanici Zelené Vendolí (celý    podzim) 

sbírání plastových víček - pomoc postiženému dítěti (celý školní rok) 

seznámení žáků i rodičů se školním řádem 



               sbírka na podporu hipoterapie, fond SIDUS 

               burza středních škol Fabrika Svitavy (8. a 9. ročník) 

               Halloween – tradiční setkání dětí, rodičů a přátel školy 

               dopravní hřiště Polička (1. stupeň) 

Listopad, prosinec 

Téma: Pomáhejme si navzájem. 

   Vyzdobme prostředí kolem nás. 

Plánované aktivity: výzdoba školy, výroba drobných dárků, přáníček 

vlastní výzdoba tříd, betlém ve škole 

vánoční strom v obci – účast žáků školy 

rozdání přání spoluobčanům 

beseda (téma dosud nebylo upřesněno) 

výtvarná soutěž 

soutěže ve stolním tenise                                  

sbírka Adventní koncerty 

Moravské zemské muzeum Brno (9. ročník) 

program přírodovědného kroužku – adventní věnce, včelí vosk 

muzeum Anthropos, planetárium Brno (6., 7. ročník)  

Leden, Únor  

Téma: Buďme zdraví, nebojme se zimy. 

Plánované aktivity: zimní sporty (lyžování, bruslení, sáňkování v rámci výuky) 

             plavecký výcvik (2. stupeň) 

             kino Svitavy                      

                                   pobytový lyžařský výcvik (2. stupeň) 

             beseda o dospívání 

   

              



Březen 

Téma: Kniha – nejlepší přítel člověka.   

Plánované aktivity: Noc s knihou, Dámská jízda, Kluci v akci 

             návštěva místní knihovny a Městské knihovny Svitavy 

             Muzeum Svitavy – výstava dle aktuální nabídky 

                         

Duben  

Téma: Chraňme svůj svět. 

Plánované aktivity: Den Země (8. ročník) 

             divadelní představení Brno 

             exkurze ZD Vítějeves 

             atletické soutěže 

             Právo na každý den - soutěž (9. ročník) 

             plavecký výcvik (1. stupeň) 

             soutěž praktických dovedností 

             Ukliďme Česko – úklid kolem silnice 

             přírodovědná poznávací soutěž – Česká Třebová 

             návštěva vodáren Březová nad Svitavou 

             prevence kriminality - beseda s koordinátorem prevence Erichem  

             Stündelem 

 

 

Květen, červen 

Téma: Máme rádi svou vlast a chceme ji poznat. 

            Jsme šikovní a máme, co ukázat. 

Plánované aktivity: Rudické propadání (9. ročník) 



             školní akademie 

              školní exkurze 

            Toulovcovy maštale nebo jiná tematická exkurze (9. ročník) 

              Městské muzeum a galerie Svitavy (9. ročník) 

              sportovní atletický trojboj 

               branný den 

 

Žákům jsou pouštěny filmy s protidrogovou tematikou. Ve škole je trvale umístěna nástěnka 

s tématy prevence, čísly linky důvěry a dalšími informacemi. Do schránky mohou žáci 

anonymně vhazovat připomínky. 

 Škola vydává školní časopis – Školní život, na jehož tvorbě se podílejí žáci 9. ročníku, obsah 

obohacují svými příspěvky žáci celé školy. 

Ve škole funguje školní knihovna. Žákům je zprostředkovávána nabídka nových knih 

z nakladatelství Fragment, Albatros, Svojtka a dalších. 

Pravidelně se konají schůzky učitelů s rodiči. 

Žáci mohou pracovat v 4 nepovinných předmětech a v 10 zájmových kroužcích. 

Škola využívá aktuálních možností besed, filmových či divadelních představení, sportovních 

nebo jiných akcí konaných během školního roku v dostupném okolí školy. 

Spolupráce s institucemi 
PPP – pedagogicko-psychologické poradny Boskovice, Brno, Svitavy, Ústí nad Orlic 

SCP Bystré 

Záchranná stanice Zelené Vendolí 

MěÚ Svitavy – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality 

PČR – por. Bc. Hana Kaisarová - preventistka 

Brněnské vodárny a kanalizace 

Hasiči Svitavy  



5. Závěr a zhodnocení 

MPP je vypracován na základě tradičních hodnot a aktivit. Vychází ze zkušeností pedagogů a 

možností, které nabízí škola a prostředí, v němž je umístěna. Všechny činnosti, které jsou 

žákům předkládány přicházejí přirozeně a žáci se do nich zapojují podle svých zájmů a 

schopností. Důležitým výsledkem je to, že žákům je ve velké míře umožňováno naplňovat 

smysluplně svůj volný čas, rozvíjet své schopnosti a dovednosti a prezentovat svoje 

úspěchy, a to formou soutěží, výstav, nástěnek, drobného prodeje výrobků, školních akademií 

a dalších. Rodinná atmosféra školy, přátelský přístup pedagogů, zaměstnanců i externích 

pracovníků a bohaté možnosti rozvíjet se přispívají k tomu, že zaznamenáváme pouze 

minimum případů problémového chování. Naše strategie zůstává tedy stejná a doufáme, že 

prostředí naší školy bude i nadále příjemné pro žáky stávající i budoucí. 

S tímto plánem byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. 

 

 

 

Zhodnocení 2016/17 

MPP ve školním roce 2016/17 byl naplněn v plné míře. Připravené programy byly až na malé 

výjimky uskutečněny a také kladně hodnoceny.  

Škole se daří rozvíjet přátelské vztahy ve škole. Přijetí a začlenění nových žáků i pedagogů 

přineslo jen kladné výsledky. Prostředí školy je stále vylepšováno drobnými úpravami - 

malby stěn, nové podlahy, drobné vylepšení stávajících toalet. Byl podán projekt na vybavení 

polytechnické učebny za spolupráce firmy KXN CZ, s. r. o. divize odborné učebny. 

Většina pedagogických pracovníků se aktivně zúčastnila různých vzdělávacích seminářů. 

Celkem sedmnáctkrát vyjeli učitelé na různá školení mimo Vítějeves (konkrétní jména a 

názvy seminářů vede ve své evidenci ředitelka školy Mgr. Vlasta Datinská). Ve škole 

proběhlo školení pedagogů k používání programu BAKALÁŘI.   

Školní výlety: 

1. stupeň – Čertovina Hlomonium Oslavany 

2. stupeň – Technický park U6 Dolní Vítkovice 

     Litomyšl s rytířem Toulovcem 

  



6. Přílohy: 

 
Úmluva žáků o zacházení se školním majetkem 
 

Máme šanci se rozvíjet a vzdělávat v příjemném a motivujícím prostředí naší učebny. 

Zavazujeme se proto, že si budeme své třídy vážit a šetřit svěřené vybavení. 

Jsem si vědom(a) toho, že vedení naší ZŠ vynakládá spolu s obcí nemalé částky na vybavení 

prostor školy. Chci, aby zařízení vydrželo co nejdéle pro mě, ale i pro ostatní žáky. V případě, 

že poškodím majetek školy záměrně, uhradím náklady na opravu nebo jeho pořízení. 

Jméno  Podpis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


