
ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno 
Tel.: 312 263 087        fax: 312 263 904 

web: www.6zskladno.cz   e-mail: zs6kladno@volny.cz 
Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje 

 

Hodnocení Minimálního preventivního 

programu za  školní rok 2018 – 2019   

 
 

Škola: ZŠ a MŠ  Kladno, Doberská 323 

 

Garant programu:  Mgr. Ivana Bešťáková 

 

Spolupracovníci:    Ing. Dita Brabcová, Mgr. E Hejcmanová - metodik prevence      

                                                                         

                               Mgr. Lenka Hanzlíková - výchovný poradce 
 

                               Mgr. Renata Kučabová – Spec. pedagog, koordinátor PO               

                                                                    1.st. – pedagogická intervence 

                               

Realizované aktivity: 

 

Proběhla spolupráce s ( a jaká): 

 

1. Pedagogicko psychologická poradna – metodická a konzultační činnost 

2. Spec. ped. centrum „Slunce“ Stochov – metodická a konzultační činnost 

3. SPC Kladno 

4. PPP Středočeského kraje - Kladno 

5. kladenské logopedky 

6. Policie ČR – výukové a vzdělávací programy 

7. Hasičský záchranný sbor – výukové a vzdělávací programy 

8. SPC Vertikála – metodická a konzultační činnost 

9. Společnost APLA – pro děti s autismem Praha – metodická a konzultační 

činnost 

10. PPP STEP Kladno 

11. Odbor sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno 

12. Okresní hygienická stanice v Kladně 

13. ROSA – Středisko pomoci ohroženým dětem Kladno 

 

 

 

http://www.6zskladno.cz/
mailto:zs6kladno@volny.cz


Program byl propagován (kde a jak): 

 

- internetové stránky školy (www.ZS6KLADNO.cz) 

- regionální tisk (Kladenský deník, Kladno) 

- stálá nástěnka prevence - školní klub Linka důvěry v 1. patře 

- aktuální letáky v průběhu školního roku 

- třídní rodičovské schůzky 

- žákovské knížky 

 

 

 

Jednotlivé aktivity pro žáky: 

 

 

 

1. Školní kluby   

 

  V loňském školním roce pracovalo na škole 12  kroužků při školním 

klubu. Poplatek za školní rok činil 200,- Kč na žáka. 

 

Přehled klubů při ŠK: 

- Ruční práce - šití                              1 skupina (pouze v 1. pololetí) 

- Modelářský kroužek                        1 skupina 

- Kytara                                             1 skupina 

- Ekologický kroužek                        1 skupina 

- Školní linka důvěry                        1 skupina 

- Zdravotnický  kroužek                    1 skupina 

- Flétnový soubor 3.-9.třída              1 skupina 

- Flétna pro 2. třídy                           1 skupina 

- Cvičení z matematiky 9. ročník       2 skupiny 

- čtení 2. tř.                                       3 skupiny 

- Český jazyk 9. A                            1 skupina 

- Roboti a programování                  1 skupina 

 

 
 

 

2. Jednorázové akce: 

 

 

1. Ukázka karate 2. – 5.třídy (září) 

 

2.Soutěž o pohár ředitele MP Kladno 7.třídy (září) 



 

3. Věžové domy, exkurze 3.B (září) 
 

4. Dopravní výchova pro 4.třídy ( v průběhu roku) 

 

 

5. Divadelní představení (Divadlo Kladno a divadlo Lampion) 

  

6. Zeměpisné a přírodovědné besedy a akce 
 

 Říjen 2018         Zeměpisný program Kuba, Svět kolem nás 

 

 listopad 2018     Ekologická přednáška – Ing. J. Holík, pro 7. -9.tř    

 

 duben  2019      Křivoklát – Lesní pedagogika (8.A, 9.B) 

 

 květen  2019     Eko- praktika Emilovna CHKO Křivoklátsko 

                            

 

7. Ostatní akce 
 

 projekt EU „Ovoce do škol“ – 1. – 5. ročník 

 projekt Školní mléko  

 Dopravní výchova pro 4.A,B 

 Drogy – beseda pro  6.A,B 

 

 Soutěž o pohár ředitele MP -  pro 7.A,B 

 

 „Dospívám“ -  přednáška pro 7,8,9 třídy 

  

 Probační a mediační služba pro mladistvé – přednáška pro 9.ročníky 

 

 HIV, AIDS – beseda pro 9. třídy 

 

 Kriminální policie – beseda pro 8.třídy 

 

 Desetiboj mladého strážníka – 5.třídy 

 

 Dopravní výchova – 4.třídy 

 

 Návštěva hasičské stanice – 2.třídy 



 

 Přednáška o N. Winstonovi – Síla lidskosti (pro 8.ročník) 

 

 Celoročně třídíme odpad: pomerančová kůra, papír, elektro. 

 

 

Během přípravy akcí spolupracuje metodik prevence s vedením školy. 

Sdružení rodičů poskytuje finanční příspěvky na odměny pro děti. 

 

 

 3. Volnočasové aktivity: 

 

(Volnočasové aktivity pořádá školní klub Linky důvěry ve spolupráci 

s metodikem prevence. Ve školním roce 2018-19 pracovalo v uvedeném školním 

klubu 10 žáků a 2 pedagogové. Kromě vlastního pořádání akcí se žáci starají o 

nástěnku, zajišťují propagaci uvedených akcí a rozhlasové relace. 

 

 Halloweenský den - 31.10 2018, celoškolní akce 

 

 Advent - 1.12.2018  Den otevřených dveří pro veřejnost: výroba 

adventních věnců 

 

 Mikulášská - 5.12.2018  MŠ, ŠD, I. stupeň  

 

 Olympiády - v průběhu roku  akce ŠD  

 

 Den naruby - 28.3.2019  Den učitelů – I. a II. Stupeň 

 

 

 

                   

Časový harmonogram : 

Časový harmonogram naplánovaných akcí byl dodržen. 

 

 

Rozpočet: 

Metodik prevence na škole nemá pro aktivity v oblasti sociálně 

patologických jevů stanovený vlastní rozpočet. Jednotlivé akce jsou financovány 

z příspěvků Sdružení rodičů nebo rozpočtu školy pro daný školní rok. 

 

 

 

 



 

Přestupky: 

 

V uplynulém školním roce proběhlo 8 výchovných komisí. Při jednání 

s rodiči byly projednávány následující problémy: záškoláctví, nevhodné 

chování, drogová závislost, náznaky šikany. V jednom případě byla 

informována Policie ČR, ve dvou případech požádala Policie ČR o součinnost 

školu. Spolupráce proběhla i s odborem sociální péče o dítě (zanedbání povinné 

péče).  

Individuální péče byla poskytována dětem i rodičům, kteří kontaktovali školu 

s žádostí o pomoc.  

 
 

Účast pedagogů na akcích zaměřených na řešení sociálně patologických 

jevů: 

  

Každý měsíc se účastnila Mgr. R. Kučabová  cyklu seminářů v CKP  - Centrum 

kolegiální podpory Kladno, garantem projektu byl Mgr.Petr Došek. V březnu 

proběhl seminář s názvem „ Problematika komunikace mezi pedagogy, žáky a 

rodiči a preventivně výchovných přístupů“, kterého se účastnila Mgr. Kučabová 

a Ing. P. Chládková. V měsíci dubnu se téhož semináře účastnila opět Mgr. R. 

Kučabová. Týž měsíc se zúčastnila vedoucí ŠD Čekalová  a vychovatelka Z. 

Krupičková semináře „Začleňování dětí a žáků do kolektivu pomoci činností a 

her“. 

Většina pedagogů se zúčastnila semináře „ Hodnocení v individualizované 

výchově“ a semináře „ Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory 

v základním vzdělávání“ . Pravidelného setkávání s metodiky prevence se 

účastnila Mgr. E. Hejcmanová.  
 

      

 

 

                                                                                  Zpracovala: Ing. Dita Brabcová 

 

Datum: 2. 9. 2019 

 
 


