
Hodnocení minimálního preventivního programu ve ško lním roce 2009/2010 
 
MPP je závazným opatřením pro uplatňování protidrogové politiky na škole. Naše 
škola se programu účastní a plní ho. 
Na naší škole řešíme nejvíce problémy se záškoláctvím, ostatní sociálně patologické 
jevy nejsou v tak velké míře.Na škole je velké procento žáků romského původu, kteří 
mají problém s docházkou do školy. Problémy s omamnými látkami jsou především 
mimo školu, odpoledne, kdy žáci tráví volný čas „na ulici“ až do pozdních nočních 
hodin. 
Letos se podařilo průkazně snížit absenci sedmé třídě. Je to třída živá, bez asistenta 
zde není možné pracovat, ale až na výjimky se to důsledností, spoluprací s rodiči a 
OSPODem zdařilo. 
V březnu jsme řešili problém u žáka deváté třídy, který přišel lehce pod vlivem 
marihuany, působil nevyspale, byl agresivní a drzý. Už dříve jsme u něj tento 
problém řešili a spolupráce s matkou byla dobrá, nějaký čas chodil na kontrolní 
odběry, také byl ve Velké Bíteši. Bylo pohovořeno s matkou, která je vstřícná, aby 
opět začala provádět kontrolní odběr moči – stav se od té doby neopakoval. 
V šesté třídě jsme řešili šikanu, dívky si vybraly tělesně postiženou spolužačku, které 
braly pomůcky, svačiny až na konec ji začaly vydírat a chtěly po ní peníze. Provedli 
jsme pohovory s rodiči agresorů, třídní učitelka pracovala se třídou a proběhla 
beseda s policií. Obě dívky byly ohodnoceny sníženým stupněm z chování. 
V sedmé třídě se také objevila šikana – vyhrožování oběti, slovní napadení, které 
vyvrcholilo ve fyzické napadení, opět jsme postupovali podle krizového scénáře, 
který je součástí MPP. 
Největší problémy na naší škole jsou s velkou absencí a se záškoláctvím, které je 
úzce spjato s prostředím ve kterém žáci vyrůstají, v posledním roce se rozrůstá více i 
na prvním stupni.Tyto rodiny žáků jsou většinou neúplné a nefungují, často je jeden 
z rodičů ve výkonu trestu. Rodiče se většinou snaží absenci omlouvat, kryjí své děti, 
ale žáci mají i velké množství hodin neomluvených. Pokud absence přesáhne deset 
neomluvených hodin za měsíc, případ se hlásí na OSPOD, který ho řeší dále. 
Kriminalita majetkové povahy se na naší škole děje, ale mimo školu – krádeže 
v supermarketech, které řeší police. 
Postavení metodika prevence na naší škole je dobré, dobře pracuje Školní 
poradenské pracoviště, kde je dostatečný prostor pro řešení problémů. Tyto 
prostředky vedou k prevenci sociálně patologických jevů a jsou zahrnuty v MPP. 
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