Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková
organizace 739 98 Mosty u Jablunkova 750

Závěrečná zpráva k plnění Minimálního preventivního programu (MPP)
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 v rámci prevence vzdělávali
žáky ve vyučování, na třídnických besedách a na různých mimoškolních akcích.
Třídní učitelé spolupracovali se školním metodikem prevence a podíleli se na
realizaci MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě. Třídní učitelé žáky
seznámili se Školním řádem, Kodexem žáka a vytvořili si vnitřní pravidla třídy
v souladu se Školním řádem. Škola spolupracovala s rodiči při jednáních,
výchovných komisích, třídních schůzkách či na akcích konaných školou, SRPŠ.
Škola informovala žáky a rodiče o zájmových aktivitách, které škola, organizace (TJ
Sokol Mosty, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Gírová, Charita
Jablunkov, Český svaz včelařů, ZUŠ Titto Třinec) nabízejí. Škola

projednává a

konzultuje problémy v oblasti sociálně patologických jevů s PPP ve F-M, s SPO
Jablunkov, Policie ČR, neziskovou organizací AVE... Škola informuje rodiče o
poradenských možnostech při problémech dětí.
Ve školním roce 2016/2017 jsme realizovali exkurze, přednášky a vzdělávací
programy pro žáky:
-

Adaptační vycházky 1. a 6. ročníku

-

Svobodná Čína: odvaha věřit a beseda na téma: Anorexie

-

Cvičný požární poplach spojený s evakuací osob

-

Exkurze – Osvětim

-

Školení první pomoci

-

BESIP

-

Příběhy bezpráví – beseda a film

-

ABATOP Mediální džungle – kyberšikana, prevence viru HPV

-

AVE – vztahy ve třídě

-

HS Beskydy – Bezpečnost na horách, protiúrazová prevence

-

Přednáška o poruchách příjmu potravy

-

SANANIN – Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

-

Projekt Hasík

-

BESIP

-

AVE – Výchovný program
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-

Zdravé zoubky

-

Školní olympijské hry

Ve školním roce 2016/2017 jsme řešili jeden případ šikany, jeden případ ničení
školního majetku a ohrožení zdraví dětí, jeden případ nošení nevhodných předmětů
do školy – předmět ohrožující bezpečnost a zdraví a neomluvenou absenci.

Součástí závěrečné zprávy MPP je závěrečná zpráva o plnění MPP na školách a ve
školských zařízeních v roce 2016/2017.

Projednáno na pedagogické radě konané dne 26. června 2017
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