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Závěrečná zpráva o plnění MPP na školách a ve školských zařízeních v roce
2016/2017
ŠKOLA

Název školy dle rejstříku
školských zařízení

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

Adresa školy

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750,
příspěvková organizace 73998, Mosty u Jablunkova 750
263 žáků

Počet žáků školy k 1.9.2016
Adresa ředitelství školy
(vyplňujte jen pokud je škola
integrována z více škol)
Jméno, příjmení, titul ředitele
školy
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele
Žádala škola o finanční
prostředky formou grantů,
dotací?
Kolik žádala a kolik reálně
získala Kč?

Polakovič Ondřej, Mgr.
558 367 614, 724 478 519
ondrej.polakovic@zsmostyujablunkova.cz
Ano: Granty-Obecní úřad Mosty u Jablunkova, SRPŠ Ne:

Žádala: 15 000,- Kč

Dostala: 15 000,- Kč

Typ školy (zakřížkujte, nebo zvýrazněte)
 Praktická nebo speciální škola
 Střední škola
 Základní škola – neúplná (1.stupeň)
 Základní škola - (1.a 2.st.)
 Jiný typ,jaký:…Od 1. 1. 2015 Základní škola a mateřská škola……………………………………….

METODIK PREVENTIVNÍCH AKTIVIT
Jméno, příjmení, titul
aprobace
Ve funkci metodika
prevence od
Kontaktní adresa
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail

Kamil Bula, Mgr.
TV - OV
Od školního roku 2004/2005
Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková
organizace
558 367 614
kamil.bula@seznam.cz
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Specializační studium
pro ŠMP – 250 hod
ano

Označte odpovídající:

ne
Studuji (u jaké instituce) NE
Plánuji studovat
ANO od školního
roku 2017/2018 – Ostravská univerzita

Jste jako ŠMP zároveň výchovným poradcem či vychovatelem?:
(zakroužkujte)

ANO

NE

Jste finančně ohodnocen za práci ŠMP:

ANO

NE

Máte k dispozici kabinet:

SÁM - S VÝCHOVNÝM PORADCEM - S VÍCE KOLEGY

Výskyt rizikových forem chování ve škol. roce 2016/17 – za celý školní rok, obě pololetí se sečtou:

21374

4

1

Počet
případů

0

Krádeže

Počet žáků

0

Počet
případů

0

Počet žáků

0

Počet
případů

Počet žáků

Alkohol

Počet
případů

2

Agresivní
formy
Ostatní drogy
chování vč.
šikany

Počet žáků

12

Počet
žáků

0

Počet
hodin

počet
hodin

4

počet žáků

počet 3

Neomluvené Omluvené
hodiny
hodiny

počet 2

Snížená
známka
z chování

0

0

263

Na naší škole máme podezření u některých žáků (studentů) na skryté záškoláctví:
ANO
NE
Uveďte výskyt jiných společensky nežádoucích jevů, které jste u vás na škole za sledované období
řešili – Nerespektování školního řádu, škoda na majetku, ubližování mezi dětmi, absence, zhoršení
prospěchu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Návrhy, připomínky, přání k oblasti RFCH, vaší práce, vaší školy, k práci MP poradny atd:
Bezproblémová
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Vypracoval/a:

Mgr. Kamil Bula

Datum vyplnění: 30. 6. 2017

