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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) PRO MŠ 
 

     vychází z platné školské legislativy, zejména: 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí a mládeže (Čj.:20 006 /2007-51) 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení (Čj.: 24 246/2008-6) 

 

Cíl: 

předcházet výskytu rizikového chování u dětí, v případě jejich výskytu účinně přispět k jejich 

odstranění. 

 

A) Systém prevence 
 

a)  Ve škole vytváříme bezpečné klima, atmosféru otevřenosti, posilujeme vzájemnou důvěru 

učitelů a dětí.  

b) spolupráce se zákonnými zástupci – seznámení se školním řádem a MPP ( internetové stránky 

školy), v rámci společných, případně  individuálních schůzek budeme působit na zákonné zástupce, 

aby důsledně vedli své děti k respektu a toleranci, k odmítání agrese, násilí, ubližování; nabídneme 

rodičům možnost aktivně se podílet na akcích pořádaných školou. 

e) spolupráce s dalšími institucemi – PPPP Klatovy, SVP Domažlice, příslušné OSPODy. 

 

B) Krizový plán při výskytu rizikového chování 

     Školní řád vymezuje pravidla chování dětí, pokud dojde k jejich porušení, postupujeme podle 

níže uvedených. 

Ubližování (šikana) v jakékoliv podobě a formě nebude pracovníky školy tolerována, její projevy se 

budou neprodleně řešit v následujících krocích: 

1. zajištění ochrany ubližovaných, sledování a popis rizikového chování, informace zákonným 

zástupcům  dítěte, společně ( tj. školou a zákonnými zástupci) domluvený postup pro zlepšení 

informování vedení školy (v průběhu 14 dní) 

2. pokud se situace nezlepší, schůzka zákonného zástupce, učitelky a výchovného poradce, společně 

domluvený postup; písemná dohoda zúčastněných stran (v průběhu dalších cca 14 dní) 

3. pokud nedojde ke zlepšení, následuje schůzka zákonného zástupce, učitelky a ředitelky školy, 

domluví se další postup; písemná dohoda zúčastněných stran ( v průběhu cca 14 dní) 

4. pokud  nedojde ke změně k lepšímu, bude doporučena další spolupráce s odbornými institucemi  

(OSPOD, SVP, Ped.-psych. poradna), případně budou tyto instituce školou požádány o intervenci. 
 

Adresář institucí poskytujících poradenskou službu: 
PPP Klatovy, Voříškova 823, 339 01 Klatovy; tel. 376310809 

PPP Strakonice, Chelčického 555, 386 01 Strakonice; tel. 383321704 

SVP Domažlice, Kozinova 101, 344 01 Domažlice; tel. 379492890 

SVP Strakonice, Ellerova 160, 386 01 Strakonice; tel. 383324717 

OSPOD Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice; tel. 376547530 

OSPOD Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 62, 33501 Nepomuk; tel. 371519735 

 

Platnost od 29. 8. 2013 

Projednáno pedagogickou radou dne 29. 8. 2013 

V Chanovicích 29. 8. 2013                                                                   Mgr. Eva Smolíková. ř.š. 

Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace
 


