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Vyhodnocení rizikového chování žáků ve školním roce 2019/2020 
Řešené případy rizikového chování žáků ve školním roce 2019/2020 

1. Špatné vztahy ve třídě (3 případ – 5.A , ŠD) 

2. Krádež (2 případy) 

3. Kyberšikana – přeposílání fotek, vyhrožování 

4. Vandalismus – 6.A, 3 žáci 

5. Agresívní chování (1případ – 4.tř.) 

6. Podvod, lhaní – 6.B 

 

Hlavní cíl MPP pro školní rok 2019/2020 

Vytváření pozitivního prostředí ve škole 
 

1. dílčí cíl: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování příznaků šikany 

Výstup: porovnat počty oznámených a odhalených případů agresivního chování 

s příznaky šikany 

 

2. dílčí cíl: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

 Výstup: porovnat počty neomluvených hodin ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 

 

3. dílčí cíl: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 

Výstup: provést u žáků dotazníkové šetření doby, kterou tráví na PC (hraní her, sociální 

sítě)  

4. dílčí cíl: sledovat, zda žáci neexperimentují s návykovými látkami (tabák, alkohol, 

marihuana) 

      Výstup: zaznamenat všechny projevy změněného chování ohrožené skupiny žáků 

(pozorování žáků) 

 
 

Vyhodnocení 1. dílčího cíle: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování 

příznaků šikany 

Počet oznámených případů: 3 

Počet řešených případů: 3 (6 žáků, v jednom oznámeném případě šikana nebyla prokázána) 

Všechny případy byly řádně prošetřeny, chování bylo rozebráno, byla udělena kázeňská 

opatření. Jednalo se o agresívní chování žáků vůči sobě. Tím, že samotní žáci nevhodné 

chování nahlásili, nepřerostlo toto chování v šikanu.  

V školním roce 2018/2019 byly řešeny 2 případů. Daří se nevhodné chování v třídních 

kolektivech odhalit a řešit.  

 

Vyhodnocení 2. dílčího cíle: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

Absence byla důsledně sledována třídními učiteli, musela být řádně omluvena v el. žákovské 

knížce nebo v omluvném listu. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků s častou absencí byla 



  

dobrá.  Ve školním roce 2018/2019 žákyně 8. ročníku přišla z jiné školy s 69 neomluvenými 

hodinami. V roce 2019/2020 nebyla žádná neomluvená absence, ani nebyly řešeny žádné 

případy skryté absence. Od března 2020 probíhala distanční výuka. Ne všichni žáci se ji i přes 

veškerou snahu učitelů účastnili.   

 

Vyhodnocení 3. dílčího cíle: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 

Ve 4. třídě proběhl prožitkový program Jsi online. V 8. ročníku v loňském roce vzhledem 

k distanční výuce neproběhlo statistické šetření, kolik času žáci tráví na PC, soc. sítích, 

telefonech, televizi. Z rozhovorů s žáky ale vyplývá, že je to až několik hodin denně.  

 

Vyhodnocení 4. dílčího cíle: sledovat, zda žáci neexperimentují s návykovými látkami 

(tabák, alkohol, marihuana) 

      Výstup: ve školním roce 2019/2020 jsme neřešili žádný případ, který by se týkal 

zneužívání návykových látek. 
 

 

Hlavní cíl MPP pro školní rok 2020/2021 

Vytváření pozitivního prostředí ve škole 
 

1. dílčí cíl: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování příznaků šikany 

Výstup: porovnat počty oznámených a odhalených případů agresivního chování 

s příznaky šikany 

 

2. dílčí cíl: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

 Výstup: porovnat počty neomluvených hodin ve školním 2019/2020 a 2020/2021 

 

3. dílčí cíl: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 

Výstup: provést u žáků dotazníkové šetření doby, kterou tráví na PC (hraní her, sociální 

sítě)  

4. dílčí cíl: sledovat projevy vandalismu u žáků 

       Výstup: porovnat případy vandalismu u žáků školy ve školním roce 2019/2020 a 

2020/2021 

 

 

I. informace a koordinace 

1. vzdělávací systém pedagogů 
a) DVVP – dle nabídky  
Termín: průběžně 

Určeno pro: pedagogičtí pracovníci 

 Zodpovídá:   ŠMP a ředitel školy 

- 13. krajská konference k prevenci rizikových forem chování  
Termín: 5.a 6. 10. 2020 

Určeno pro: ŠMP  

Zodpovídá: ředitel školy 

 

 



  

 

 

b) koordinace vzdělávání v rámci zdravého životního stylu 

 

- ŠVP ZV Škola pro život – plnění platných vzdělávacích osnov, rozpracování úkolů 

týkajících se rizikového chování žáků do časových plánů 

Termín: průběžně 

Určeno pro: všichni PP 

Zodpovídá: předsedové PK, vedení školy 

 

 

c) informační a osvětové aktivity 

- Knihovnička - sborovna, učitelská knihovna 

Cíl: doplňovat knihovničku vhodnou literaturou týkající se rizikového chování žáků, odebírat 

časopis Prevence 

Termín: průběžně 

Zodpovídá : ŠMP, p.u. Juřicová, vedení školy 

 

- Nástěnka 

Cíl: informovat žáky a jejich zákonné zástupce o prevenci rizikového chování žáků, o 

institucích zabývajících se řešením problémů v oblasti rizikového chování žáků v regionu 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: VP, ŠMP 

 

- Informace o nabídce volnočasových aktivit ve škole  

Cíl: upozornit zákonné zástupce na nabídku školních zájmových útvarů 

Termín: do 27.9.2020 

Zodpovídá: TU, z.ř. 

 

- Prezentace a informace zákonným zástupcům 

Cíl: seznámit zákonné zástupce s MPP, ŠPS, PPŠ 

Termín: 22. a 23. 9. (TS) 

Zodpovídá: TU, vedení školy 

 

d) organizační řád školy (školní řád) 

 

1. pravidelná a důsledná kontrola absence žáků 

Termín: průběžně 

Zodpovídá: TU 

 

2. seznámení se školním řádem 

Cíl: seznámit žáky s platným školním řádem 

Termín: 2.9.2020 

Zodpovídá.: TU 

 

 

 

II. poradenství 
 

a) směrem k žákům a zákonným zástupcům 

- konzultační hodiny 



  

 

ŠMP      úterý 1100 - 12.00, odpoledne pak kdykoli po telefonické domluvě 

VP        čtvrtek 11.00-12.00, odpoledne pak kdykoli po telefonické domluvě 

 

- budování důvěry VP (ŠMP) 

1. možnost pravidelného kontaktu se žáky ve škole 

Termín: průběžně podle potřeby 

Zodpovídá: VP, ŠMP 

 

      2. schránka důvěry 

Termín: průběžně podle potřeby 

Zodpovídá: VP 

 

 

 b) směrem k pedagogům 

 

- Spolupráce TU s VP a ŠMP 

Termín: průběžně, provozní porady a PR  

 

III. rozvoj postojů a dovedností žáků 
a) třídní prožitkové programy 

Témata: viz rozpis 

Termín: viz rozpis 

Určeno pro: 1. – 9. ročník 

Zajistí: ŠMP, zástupce ředitele 

 

b) školní parlament 

Termín: schůzky 1x za 14dnů 

Zodpovídá: zástupce ředitele Mgr. Šárka Pindurová 

 

c) Den prevence (Týden preventivních aktivit) 
Termín: v 2.pololetí (dle nabítky lektorů) 

Určeno: 1. – 9. ročník 

Zodpovídá: VP, ŠMP, TU, vedení školy 

 

 

Evaluace 
Metody: porovnávání neomluvené a omluvené absence v tř. výkazech za šk. rok 

2018/2019,2019/2020, pohovory s žáky, pozorování, srovnávání řešených případů). 

 

 

V Palkovicích 17.9.2020                                                        Ludmila Skarková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


