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Základní škola, Ostrava – Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jana Otisková - zástupkyně ředitelky  

          školy a výchovný poradce 

Členové školního poradenského pracoviště:   

                                                      Mgr. Jana Otisková – výchovný poradce 

                                                      Mgr. Bronislava Zelinská  - školní metodik prevence 

               všichni pedagogičtí pracovníci – speciální pedagogové 

 

Ve škole poskytujeme poradenské služby zaměřené na: 

 zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným 

zástupcům  

 zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacím potřebami 

 poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

 vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich 

účinnosti 

 řešení problémů spojených se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená 

absence 

 poskytování základních služeb kariérového poradenství 

 prevenci školní neúspěšnosti 

 včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů 

 předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 

diskriminace  

 průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných 

školou 
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Příloha č.: 1 

 

Ředitelka Základní školy 

Mgr. Jiřina Vozná 

 

 

Minimální preventivní program  na školní rok 2016/2017 

Čkalovova 942,  Ostrava – Poruba 
 

 

Garant programu: Mgr. Bronislava Zelinská – školní metodik prevence 

 

 

1. Spolupráce s pedagogickým sborem 

 

 1.1. Seznámení s preventivním programem 

      Na naší škole jsou vzděláváni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami (lehkým 

mentálním defektem nebo kombinací jiných vad, převážně tělesných) a se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kteří opakovaně selhávají na běžné základní škole. Preventivní 

program naší školy odpovídá požadavkům těchto žáků. Je zaměřen na prevenci rizikových 

projevů chování v oblastech, které se na naší škole nejčastěji vyskytují (záškoláctví, šikana, 

vandalismus, krádeže, rasismus). 

 

Termín: září  

 

       Odborná literatura a videokazety, určeny pro pedagogické pracovníky, jsou uloženy                     

v učitelské knihovně a u ŠMP. Nástěnka ŠMP pro pedagogické pracovníky je umístěna ve 

sborovně. Obsahuje základní informace o preventivním programu školy, adresář lektorského 

sboru primární prevence, důležitá telefonní čísla. Pro žáky i rodiče je určena nástěnka při 

vstupu do školy. Zde v průběhu školního roku najdou důležitá telefonní čísla a jednotlivá 

témata prevence, ke kterým může být vyhlášena soutěž nebo projekt, do kterého se mohou 

zapojit. 

         

  Termín: v průběhu školního roku 

 

 1.2. Spolupráce s výchovným poradcem školy 

ŠMP a VP se vzájemně informují o rizikovém chování žáků, předávají si informace 

z konzultací a seminářů ŠMP a VP. V případě potřeby zve VP preventistu k jednání s žákem a 

rodiči. Spisová agenda z jednání je uložena u VP. 

Termín: průběžně 

 

1.3. Preventivní aktivity s pedagogy I. a II. stupně v rámci výuky 

       V rámci školního vzdělávacího programu jsme v předmětech - jazyk český, prvouka, 

přírodopis, občanská nauka, pracovní vyučování, tělesná výchovy, informatika, výchovy ke 

zdraví, zeměpis vypracovali okruhy prevence v plánech učiva jednotlivých předmětů. Také 
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konzultujeme spolupráci na projektech zaměřených k prevenci rizikových projevů chování. 

Viz. příloha     

Termín: v průběhu školního roku 

 

1.4. Proškolení pedagogických pracovníků v problematice rizikových  

- v rámci projektu Sportuji tedy jsem aneb sportem ke zdraví a proti závislostem budou 

pod    

  vedením specialistů trénovat komunikační dovednosti při řešení nestandardních a 

náročných  

  situací při jednání se žáky i s rodiči. Budou mít přístup k moderním poznatkům a trendům  

  v oboru speciální pedagogiky. 

- diagnostika, řešení, prevence 

- oblast: drogy, alkohol, cigarety 

              šikana, agresivita, vztahy v kolektivu 

              extremismus, rasismus, sekty        

              trestná činnost 

              kyberšikana - netolismus 

              zdravý životní styl 

              předčasný sexuální život 

        Termín: v průběhu školního roku 

 

1.5. Vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy I. a II. stupně, kteří vyučují 

předměty prvouku, přírodovědu, ON, PV, TV, zeměpis, výchovu ke zdraví, informatiku. 

       Termín: červen 

 

 

2. Spolupráce s rodiči 

 

2.1. Třídní schůzky 

     - osobní představení ŠMP 

     -  seznámení s termínem konzultačních hodin 

     -  upozornění na označení kabinetu ŠMP 

     -  informace o jednotlivých oblastech rizikového chování 

     -  upozornění na nástěnku u vchodu školy s informacemi ŠMP 

     - upozornění na schránku bezpečí (v budově školy i webových stránkách školy) 

     - potřeba zajistit dětem smysluplné trávení volného času  

      Termín: září, v průběhu roku 

 

 

 

2.2. Konzultace 

       Rodiče mají možnost navštívit třídního učitele, výchovného poradce,  ŠMP případně 

ředitele školy v době konzultačních hodin, v předem domluveném termínu nebo v akutním 

případě před zahájením vyučování a konzultovat s nimi otázky souvisejících s rizikovým 

projevem chování dětí.  

       Termín: průběžně 
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3. Aktivity pro žáky 

 

 

3.1. Prevence ve výuce 

       Zvyšování sebevědomí žáků, pravidla soužití ve skupině a mezi žáky a učiteli, 

individuální odlišnosti dětí mezi s sebou, rozvoj osobnosti, komunikativní dovednosti, 

vyjádřit svůj názor, práce v kolektivu, vzájemná pomoc, zdravý životní styl, schopnost 

vyhledat pomoc, tolerance k menšinám a jiným názorům, postoje k návykovým látkám, 

právní vědomí, sexuální výchova,  vyrovnávání se s neúspěchem a j. 

        V rámci výuky probíhají celoškolní projekty zaměřené na aktuální problémy 

rizikového 

        S žáky pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu, kde žáci absolvují spoustu 

aktivit, které je hravou formou seznamují s knihami a informacemi, které v nich mohou 

získat. 

        Termín: průběžně 

 

3.2. Preventivní programy 

       - Renarkon 

       - Slezská diakonie - středisko Elpis 

       - Centrum pro rodinu a sociální péči 

       - odborný lékař - zdravý životní styl 

        Termín: průběžně 

 

 

3.3. Jednorázové besedy 

       - Městská policie 

       - Policie ČR 

       - PPP 

       Termín: průběžně 

 

 

3.4. Volnočasové aktivity 

 

3.4.l. Školní družina a školní klub 

         Žáci, kterékoliv třídy je mohou navštěvovat, smysluplně tak naplňovat svůj volný čas  

   a rozvíjet své zájmy. 

         Termín: průběžně  

 

3.5.2. Kroužky 

          Podle zájmu žáků a rodičů na škole vznikají kroužky, které žáci navštěvují. 

          Termín: průběžně 

 

3.5. Prevence zaměřena na vybrané problémové žáky 

            Problémové žáky se snažíme zařadit do činnosti, která je zajímá a cítí se při    

            jejím vykonáváni prospěšní - malířské práce, pomoc panu školníkovi, pomoc    

            tělesně postiženým spolužákům. 

            Do školy zveme rodiče, abychom společně řešili rizikové projevy chování žáka.  
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            S žáky individuálně konzultujeme jejich případné osobní problémy.  

            Osobně se setkáváme s kurátory problémových žáků a společně řešíme problémové    

            žáky 

            Termín: průběžně 

 

 

4. Spolupráce s jinými institucemi 

     

- PPP Ostrava – Poruba 

- Městská policie 

- Policie ČR 

- ÚMOb – sociální kurátoři pro mládež 

- Krizové centrum pro děti a rodinu 

- Probační a mediační služba ČR 

- Linka důvěry 

- Renarkon 

- Organizace Faust 

- AZ Help 

- lékaři 

- Slezská diakonie – středisko ELPIS Ostrava 

- Centrum pro rodinu a sociální péči 

- Multidisciplinární tým (policejní buňka) 

           

 Termín: průběžně 

 

 

 

………………………………..                                         ………………………………….. 

 

  Mgr. Bronislava Zelinská                                                              Mgr. Jiřina Vozná 

  školní metodika prevence                                                         ředitelka školy Čkalovova   

 

 

 

 V Ostravě – Porubě, dne 1. 9. 2016 
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Příloha č.: 2 
 

Základní škola, Ostrava – Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace 

 

Plán výchovného poradce na šk. rok 2016/2017 

 

Září - Kontrola osobní dokumentace žáků, úprava podle změn ve 

složení    

   tříd 

- Vyžádání osobních dokumentací nových žáků 

- Evidence žáků s kombinovanými vadami 

- Evidence vycházejících žáků, 

- Evidence žádostí zák.zást. o IVP 

- Schůzka výchovných poradců na PPP 

- Domluvení termínu návštěvy ÚP Ostrava-Poruba pro žáky  

  8.ročníku 

Říjen - Shromáždění požadavků vyučujících na kontrolní vyšetření žáků 

   a jejich předání SPC, PPP 

- Ve spolupráci s tř.uč. vyplnění tiskopisu potřebného k vyšetření    

   profesní orientace žáků 

- Domluvit harmonogram vyšetření profesní orientace 

vycházejících  

   žáků  

- Zaslání návrhů IVP  SPC,PPP 

-  Kontrola délky školní docházky žáků 

-  Průzkum zájmu žáků o učební obory 

- Schůzka VP na SPC Těšínská 

Listopad -  Předání materiálů pro výběr učebních oborů vycházejícím 

žákům  

-  Návštěva učilišť podle konání Dne otevřených dveří nebo 

    dohodnutých termínů 

- Schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků s VP 

Prosinec -  Návštěva učilišť podle konání Dne otevřených dveří 

-  Konzultace s rodiči o výběru učebních oborů – dle 

individuálního 

    zájmu rodičů 

Leden -  Příprava  klasifikační porady za l. pololetí –  požadavky na    

    kontrolní vyšetření, kázeňská opatření apod.- spolupráce s tř.uč. 

-  Domluvit termíny vyšetření – přestup žáků na 2.stupeň 

 -  Kontrola osobní dokumentace žáků 

-  Rozdání přihlášek, zápisových lístků;  informace k vyplnění 

Únor -  Individuální setkání se zákonnými zástupci vycházejích žáků –      

    pomoc při vyplnění příhlášky na SŠ 

-  Doplnění klasifikace do přihlášek, potvrzení – spolupráce 

s tř.uč. 

Březen -  Průzkum zájmu o učební obory u žáků 8. tří 

- Beseda k volbě povolání ÚP Ostrava-Poruba – žáci 8.tříd 
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Duben -  Odvolací řízení nepřijatých žáků – zajistit pomoc rodičům 

    při podávání odvolání –ve spolupráci s tř.uč.  

Květen -  Jednání s SPC,PPP o nových žácích  pro další školní rok 

-  Žádosti rodičů o prodloužení školní docházky 

-  Dohodnutí termínu besedy k volbě povolání na školní rok    

   2017/2018 

Červen - Příprava  klasifikační porady za 2. pololetí – kázeňská opatření  

  apod. – spolupráce s tř.uč. 

- Zpracování přehledu o vycházejících žácích 

-  Kontrola osobní dokumentace žáků  

- Objednávka materiálů pro vycházející žáky „Kam po základní    

   škole“ 

- Zpracování Zprávy VP za školní rok 2016/2017   

- Předběžná domluva s SPC Těšínská 41/98,Slezská Ostrava-   

  odborné podklady pro speciální vzdělávání na školní rok  

  2017/2018 

 

 

V průběhu celého školního roku podle potřeby: 

 

- individuální pohovory s vycházejícími žáky 

- individuální pohovory s rodiči 

- návrhy na jednotlivá kontrolní vyšetření – vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel,    

  rodiče 

- podle potřeb konzultovat problémy žáků (chování, prospěch)  s rodiči a pomáhat jim 

v jejich  

  řešení – individuální pohovory, výchovné komise 

- evidence neomluvených hodin 

- spolupráce s SPC,PPP, OPD, Policií apod.  

- podílet se spolu s metodikem prevence na řešení problémů žáků v této oblasti 

- spolupráce s prac. ŠPZ při návštěvě školy (intervence) a následné domluvy (osobní,  

  telefonické, emailové) potřeb podpůrných opatření a jejich realizace 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Otisková 
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Příloha č. 3  

Konzultační hodiny ve školním roce 2016/2017 

Upozornění 

 Rodič je povinen návštěvu ohlásit předem, v opačném případě nemusí 

v určené hodiny zastihnout pedagogy ve škole. 

 Rodič se může domluvit i na jiném termínu návštěvy – pouze v době 

mimo vyučování! 

 Při návštěvě školy je každý povinen nahlásit se na vrátnici školy 

Funkce Jméno a příjmení Termín 

Ředitelka školy Mgr. Jiřina Vozná Pondělí 7:15 – 9:00 hod.,    
dále dle domluvy 

Zástupkyně ředitelky školy,  
výchovný poradce 

Mgr. Jana Otisková Středa 10:00 – 11:00 hod.,  
dále dle domluvy 

Metodik pro rizikové  
způsoby chování 

Mgr. Bronislava Zelinská Pondělí 13:00 – 14:00  
hod.,dále dle domluvy 

Třídní učitelé Mgr. et Mgr. Eva Krmášková Úterý 12:45 – 13:20 hod.,  
dále dle domluvy 

 Mgr. Vendulka Janáčková Středa 7:10 – 7:45 hod.,  
dále dle domluvy 

 Mgr. Naděžda Pivovarčíková Pondělí 10:00 – 10:45  
hod.,dále dle domluvy 

 Mgr. Jaroslava Špaňhelová Čtvrtek 11:00 – 11:40  
hod.,dále dle domluvy 

 Mgr. Bronislava Zelinská Středa 11:50 – 12:35 hod.,  
dále dle domluvy 

 Mgr. Monika Blahutová Pondělí 12:35 – 13:00., 
dále dle domluvy 

 Mgr. Jan Michňák Pondělí 8:55 –  9:40 hod., 
dále dle domluvy 

 Mgr. Eva Hagenová Čtvrtek 13:00 – 13:30  
hod., dále dle domluvy 

Netřídní učitelé Mgr. Přemysl Čapanda Čtvrtek  14:00 – 15:30  
hod.,dále dle domluvy 

 Mgr. Roman Kratochvíl Úterý 8:55 – 10:45 hod., 
dále dle domluvy 


