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Preventivní program školy
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Z hlediska nárůstu různých forem rizikového chování patří žáci ZŠ k nejohroženější skupině. Proto i
naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence patologických jevů a
rizikového chování, který se stal neoddělitelnou součástí výuky.
Minimální program prevence (MPP) je konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků
ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoja a rozvoj jejich sociálně
komunikativních dovedností. Jeho součástí jsou též specifické intervence pomáhající žákům osvojit si
takové znalosti, dovednosti a způsobilosti (kompetence), které efektivně snižují riziko výskytu
případně rozvoje konkrétních forem rizikového chování.
Při jeho realizaci se snažíme o to, aby bylo žákům poskytnuto příjemné a bezpečné klima, aby měli
dostatek informací přiměřených jejich věku, osvojili si pozitivní sociální chování a vyrůstali v duchu
zdravého životního stylu.
Celkově předpokládaný rozsah MPP je cca 86 hodin (1.-9.roč., tedy cílová skupina 6-16 let)
Postup při tvorbě každoročního plánu MPP: 1) stanovení cílů pro příslušné období (krátkodobých a
dlouhodobých)
2) zdůvodnění
3) kdo se podílí na tvorbě MPP (ŠMP, VP,TU, ostatní uč.)
4) konkrétní cílové skupiny (1.st., 2.st.,družina, kroužky)
5) techniky a metody práce
6) časový harmonogram
7) roční rozpočet- dotace, projekty, samoplátci, peer prog.
8) závěrečná zpráva a autoevaluace
9) stanovení cílů pro další období

Ke zjišťování situace – monitoringu jsou ve škole využívány různé metody: vlastní dotazníky, práce
ve skupinách s třídními učiteli, připomínky dětí, práce ve školním parlamentu, možnost anonymního
projevu prostřednictvím schránky důvěry umístěné vedle informační nástěnky MPP v 1.patře školy,
konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence, pracovníky PPP Klatovy a Domažlice.
Rodiče jsou pravidelně informováni na schůzkách SRPDŠ minimálně dvakrát ve školním roce a mají
dostatek informací z letáků a z webových stránek školy.
Výsledky různých průzkumů a sociometrických šetření jsou zohledněny při aktualizaci MPP i pro
tento školní rok a jsou součástí výroční zprávy školy za uplynulý školní rok.
K vnitřním informačním zdrojům patří též odborná a metodická literatura s odbornými časopisy, které
podle potřeb využíváme, dále byly zavedeny konzultační hodiny všech učitelů v rozsahu 1 hodiny
týdně nad rámec výuky, kterou mohou využívat žáci i jejich rodiče nejen k problematice učební látky,
ale i k řešení osobních problémů žáků.
K vnějším informačním zdrojům můžeme dát k dispozici webové stránky MŠMT, odborná zařízení
PPP, preventivní pracovníky NNO, OSPOD, kurátorské služby Člověka v tísni, Policii ČR, městskou
policii, pediatry, praktické lékaře, vzdělávací programy pro pedagogy, seznamy různých
volnočasových aktivit aj.
Zaměření MPP se uplatňuje zejména na tyto typy rizikového chování žáků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

záškoláctví
šikanu a extrémní projevy agrese
rizikové sporty a rizikové chování v silničním provozu
rasismus a xenofobie
negativní působení sekt
sexuální rizikové chování
různé druhy závislostí (adiktologie)
poruchy spojené se syndromem týraného dítěte
poruchy příjmu potravy
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1. Charakteristika školy:
Naše škola patří svým počtem žáků spíše mezi středně velké školy. V letošním roce u nás máme
zaregistrováno 483 žáků, a to v 19 třídách. Na celé škole působí tým 37 pedagogických pracovníků.
Škola poskytuje zvýšenou péči dětem se specifickými poruchami učení, integrovaným žákům
zařazeným do běžných tříd (podle doporučení PPP Klatovy).
Cílovou skupinou jsou žáci zařazeni do 1. a 2. stupně základního školství ve věkovém rozpětí 6 až 16
let. Kromě povinné školní výuky žáků v třídních kolektivech jsou dány možnosti využití
volnočasových aktivit ve školních kroužcích, nepovinných předmětech a školní družině.
Výchovně vzdělávací proces na naší škole probíhá v hlavní budově s přilehlou tělocvičnou, školním
hřištěm, zahradou a odloučeným pracovištěm cca 150 m od hlavní budovy, kde se nachází školní
jídelna, dvě třídy 1.stupně a družina.

2. Cíle programu:















zlepšit klima tříd a školy
prevence šikany, záškoláctví, zneužívání návykových látek, vandalismu
vést žáky k ekologickým aktivitám
více zapojit žáky do školních a mimoškolních aktivit
vést žáky k větší odolnosti vůči tlaku vrstevnických skupin
snížit počet úrazů, kterým je možno předcházet
vytvářet důvěryhodný vztah mezi žáky a učiteli (vychovateli)
posilovat u žáků sebedůvěru, sebevědomí a rozvoj osobnosti
vypěstovat u žáků správné stravovací návyky
učit žáky nést odpovědnost za své chování
podněcovat hrdost žáků i pedagogů na příslušnost k naší škole
zajistit odborné vzdělání pedagogů v oblasti primární prevence
důsledně dodržovat školní řád
motivovat rodiče ke spolupráci v rámci programu

3. Základní typy programů využité v primární preventivní praxi:
1. Programy na rozvoj životních dovedností - rozhodovací schopnosti
- zvládání úzkosti a stresu
- nácvik sociálních dovedností a komunikace
- dovednost odolávat tlaku
2. Programy na interpersonální rozvoj - uvědomování si hodnot
- na stanovování cílů
- budování pozitivního sebehodnocení
- na stanovování norem
- informativní programy
- vrstevnické „peer programy“- zapojení vrstevníka v roli
poučeného
- programy pro rodiče
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4. Specifikace podkladů
Součástí MPP je také specifikace podkladů, jež jsou k dispozici pracovníkům školy,
některé z nich i rodičům a dětem:
- legislativní podklady a normy týkající se prevence (doporučení MŠMT)
- krizový plán školy (postup při výskytu krizových jevů)
- síť organizací a služeb poskytující odbornou pomoc
- přehled volnočasových aktivit, kroužků atd.
- informační zdroje (literatura DVD, odborné publikace)
- spolupráce organizací v systému prevence (NNO, OMP, OSPOD, psycholog,
psychiatr, dětský a odborný lékař, policie)
- archivace předchozích MPP a evaluace z minulých období
- archivace sociometrických průzkumů, analýzy, ankety, podklady z jednání
s výchovným poradcem, metodikem prevence, učiteli
5. Krizový plán školy
Jak postupovat při jednotlivé intervenci:
- kdo intervenci provádí, je-li k tomu zmocněn a vyškolen
- kdo komu hlásí v systému školy
- kdo a kam zapisuje
- kdo informuje zákonné zástupce
- kdo informuje OSPOD a policii
- kdo a jak informuje rodiče ostatních žáků (dle okolností)
- kdo a jak informuje ostatní žáky (dle okolností)
- kdo a jak informuje zřizovatele, média (dle okolností)
6. Preventivní činnost ve výuce

1. stupeň
Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají
především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit
průběžně během školního roku. Po celý školní rok se budou malí předškoláci seznamovat se svou
budoucí školou.
Děti se postupně seznamují s dopravní tematikou, prostřednictvím besed i v rámci výuky se učí
nepodléhat tlakům vrstevnické party, věnují se tématu osobní bezpečí a styk s cizí osobou, pěstují
mezilidské vztahy, učí se řešit každodenní problémy, přiměřeně věku se věnují tématům kouření,
alkohol, návykové látky, agresivita, vandalismus, šikana, učí se odolávat svodům sociální sítě,
kyberšikany, učí se zásady 1. pomoci, jsou vychovávány ke zdravému životnímu stylu, učí se
vyhledávat informace, orientují se v telefonním styku, nacvičují modelové situace v běžném osobním
životě, rozpoznávají kladné a záporné vlivy mediálního průmyslu atd.
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Znalostní kompetence žáků:
1. – 3. ročník:
- žáci znají školní řád a pravidla absence ve škole
- umí dodržovat stanovená pravidla chování
- ví, na koho se obrátit v případě nebezpečí nebo ohrožení
- žáci dokáží pojmenovat rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami, léky
- znají způsoby odmítání návykových látek
- znají hodnotu zdraví
- ví, jak udržovat zdraví a zdravý životní styl
- mají právní povědomí v oblasti SPJ
- chápou odlišnosti a specifika etnických skupin a orientují se v kulturním prostředí –
rozpoznají projevy rasismu a xenofobie
2. – 5. ročník:
-mají povědomí o zdraví jako lidské hodnotě
-osvojují si zdravý životní styl, znají činnosti k němu vedoucí
- znají rizika návykových látek
- znají zákony omezující kouření, pití alkoholu a zneužívání návykových látek
- umí komunikovat se službami poskytující pomoc
- umí pojmenovat mezilidské vztahy
- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
- ví, na koho se obrátit v nouzi
- znají základní způsoby odmítání rizik
- mají přehled o hlavních náboženských směrech a sektách
- rozumí konceptu problémů ve stravování, ví, co je anorexie a bulimie
- mají povědomost o základních poruchách sex. chování, zneužívání cizí osobou, ví, jak se
bránit

1. stupeň ZŠ – 1. pololetí
Měsíc


Září

Říjen















Akce
Poznej své město – orientace ve městě, historie
Klatov
Vztahy v kolektivu, šikana, kamarádství
Plavecký výcvik
Přespolní běh
Dny evropského kulturního dědictví –program na
nám.
Klatovské muzicírování – koncert Headdown +SaM
Halloween
10 lekcí plavání pro 3. a 4. třídy v krytém bazénu
Divadelní představení dle nabídky
Zahrada Pošumaví - soutěž
Den krajů - muzeum
Akademie řemesel v KD Družba
Malý informatik
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Zodpovídá
TU a vychovatelky
ŠD
TU
p. uč. 3. a 4. tříd.
1. – 5. roč.
TU
p.uč.Steinerová
ŠD
TU
TU
p.Machová, uč. 1.
stupně
5. roč.
p.uč.Králová

a

Listopad

Prosinec

Leden




















Výchovný koncert
Keramická dílna v DDM
Zdobení vánočního stromu v Družbě
Rozsvícení vánočního stromu – koncert
Svatomartinský lampionový průvod
Mikulášská nadílka
Vánoční besídky tříd
Pěvecká soutěž Skřivánek
Vánoční řemeslné trhy
Filmové představení v kině Šumava
Čertovská show na náměstí
Vystoupení sborů k adventu v Družbě
Den otevřených dveří + vánoční jarmark
Vánoční posezení
Zdravá výživa
Recitační soutěž
Čtenářská soutěž
Zimní olympiáda

Hosnedlová
TU
TU
družina
p.uč.Machová
TU
p. uč.Petrová
TU
p. uč. Žižková
5. a 6.roč.
TU
sbory
ŠD
ŠD
Všichni TU
Učitelé Čjl
Učitelé Čjl
družina

1. stupeň ZŠ – 2. pololetí
Měsíc
Únor





Akce
Masopustní odpoledne
Zápis do 1. tříd - Cesta do pohádky
Filmové představení v kině Šumava



Turnaj v basketbalu








Účast tříd na dopravním hřišti
Den Země – ekologické aktivity
Projektový den
Jarní stopovaná
Dopravní soutěž








Den dětí – Volňásek
Den dětí
Sportovní den
Život bez hranic – cesty do SRN
Budu školák – návštěvy MŠ ve škole
Výlety a exkurze – turistické poznávání Klatov

Zodpovídá
ŠD
TU

Březen

Duben

Květen

Červen
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TU
ŠD

TU
TU
Družina
1. až 5. roč.
TU + ŠD
ŠD
TU
TU
TU
TU

Během celého školního roku zařadíme vhodné nabízené programy jednotlivých pořadatelských
agentur, podle kvality a úrovně pořady s problematikou prevence, vhodná filmová a divadelní
představení, návštěvu dětského oddělení městské knihovny, muzeí a galerií v Klatovech.

Školní družina
Program ŠD v oblasti prevence je zaměřen na vytváření příjemného, klidného a bezpečného prostředí,
pěstování dobrých vztahů ve skupině, vhodné využívání volného času, zájmové aktivity, sportovní a
kulturní akce, vycházky do přírody, hry, soutěže, besedy, spolupráce s rodiči a SRPDŠ apod. Některé
akce pořádají starší děti pro žáky 1. tříd.

2. stupeň :
Daná tématika je začleněna do některých předmětů:


přírodopis – zdravý životní styl, účinky kouření, alkoholu, infekční nemoci,…



výchova ke zdraví – životospráva, režim dne, odpovědnost za své chování, rizika
zneužívání návykových látek, násilí a zneužívání, agresivita, šikana,…



občanská výchova – práva dítěte, drogy, rasizmus, kriminalita



český jazyk – slohové práce na daná témata, výběr vhodné literatury



výtvarná výchova – grafické zpracování daného tématu, výtvarné soutěže na dané téma



tělesná výchova – rozvíjení kladných vztahů pomocí sportovních aktivit, jednání fairplay, snaha o získání dětí pro pohybovou aktivitu, rozvíjení zdravého sebevědomí,
vzájemná pomoc žáků …



chemie – drogy, zdravá výživa

Primární prevenci na 2. stupni má na starosti pedagogický tým (metodik prevence, třídní učitel,
výchovný poradce a učitel daného předmětu). PP probíhá po celý školní rok prostřednictvím besed,
přednášek, v rámci výuky, školních a mimoškolních aktivit dle celoročního plánu MPP ve spolupráci
s organizacemi a jednotlivci zapojenými do konkrétní problematiky.
Znalostní kompetence žáků na 2. stupni:
 respektují odlišné názory a zájmy ostatních, jsou tolerantní k menšinám
 znají ŠŘ, pravidla absence, rozpoznají záškoláctví
 znají techniky jak ovládat svůj stres a impulzivní chování
 ví, jak se chovat, aby předcházeli zbytečným úrazům
 znají základní zásady 1.pomoci a uměli by ji poskytnout
 znají pravidla BESIP
 orientují se v problematice rasismu, xenofobie, diskriminace, rozumí výrazu
integrace
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 orientují se v problematice náboženských skupin a sekt
 chápou problém sexualita, mají dostatek informací spojených s problematikou
AIDS, sexuálně přenosných chorob, nežádoucího početí, potratu apod.
 mají povědomost o sexuálních úchylkách v chování
 mají povědomost v poruchách příjmu potravy- anorexie a bulimie
 chápou, jak se projevuje syndrom týraného dítěte (CAN)
 znají způsoby řešení neshod se spolužáky – nenásilí
 znají způsoby komunikace v různých situacích
 spolupracují ve skupině
 znají dokumenty upravující lidská práva
 umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
 znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
 ví, že zneužívání dítěte je trestné
 umí diskutovat o rizicích spojených s drogami, orientují se v trestně právní
problematice
 ví, kde hledat pomoc a využijí ji v případě potřeby
 komunikují se specializovanými službami (krizová centra atd.)
 umí rozlišovat projevy brutality a násilí v médiích a diskutují o tom

2. stupeň ZŠ – 1. pololetí
Měsíc

Září

Říjen

Listopad

Zodpovídá

Akce

















Nástěnka Prevence – pravidelná aktualizace
Turistický kurz – 6. ročníky
Adaptační kurz – rozvoj důvěry a budování soc. klimatu
Klatovské muzicírování – Headdown + SaM
Dny evropského kulturního dědictví
Přespolní běh
Rozhodni se včas – Chapadlo (drogy)
Svatováclavské oslavy
Při Ov, Rv – vztahy v kolektivu, nebezpečí šikany
Zahrada Pošumaví – soutěž KD Družba
Coca-cola cup - fotbal
.Jazyková animace
Návštěva Úřadu práce
Divadelní představení dle nabídky
Den krajů - muzeum
Prevence drog – p. Průcha

p. Johánková
p. Holubová, p. Kadlecová
6.B, 6.A
p.uč.Steinerová
6.-9. roč.




Zdravý životní styl – Ovoce a zelenina – výtvarná soutěž
Halloween – výtvarná dílna

vyučující Vv
p. Johánková
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p. Johánková
vyučující Ov, Rv
p.Johánková – 6. roč.
učitelé TV
6.-7. roč.
p. Jánová,
TU 6. roč., 9. roč.
učitelé Tv
TU
p. Johánková

Prosinec

Leden









Rozsvícení vánočního stromu
Adventní koncert sborů
Svatomartinský lampionový průvod
Akademie řemesel v KD Družba
Výchovný koncert
Zpívání v Domu seniorů
Výlet do Schwandorfu

p. Steinerová, p. Žižková
p. Steinerová
p.Steinerová











Den otevřených dveří + vánoční jarmark
Filmové představení v kině Šumava
Výstava vánočních tradic a výrobků v muzeu
Mikulášská nadílka – schow na nám.
Čertovská show na náměstí
Vystoupení sborů k adventu v Družbě
Vánoční řemeslné trhy
Zpívání koled v kostele
Vánoční bazar – Město Kt

TU
TU
TU







Lyžařské kurzy (únor, březen)
Vztahy mezi lidmi –výtvarná soutěž
Recitační soutěž
Den otevřených dveří
Historie – představení v rámci výuky dějepisu

vyučující Tv
p. Johánková, 6. roč.
učitelé češtiny

P. Steinerová
8. a 9. roč.

p. Steinerová, Žižková
p. Steinerová

TU

2. stupeň ZŠ – 2. pololetí
Měsíc
Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Zodpovídá

Akce



Filmové představení dle nabídky
Zápis do 1. tříd

6. - 9. roč.,




















Jak si nenechat ublížit beseda p. Velkoborský 6. roč.
Dentální hygiena
Velikonoční koncert na náměstí
Sex a vztahy – beseda p. Velkoborský pro 8. roč.
ekologická soutěž 8. – 9. tříd
Ochrana ŽP
Exkurze do pravěku – beseda s výstavou
Minifotbal
Návštěva knihovny
Návštěva muzea
Projektový den
Budu školák – pomoc při organizaci
Soutěž My a příroda
Akce spol. se školou ve Schwandorfu
Výlet do příhraničí
Pohár rozhlasu
Turnaj v basketbalu
Planeta Země - kino

p. Johánková,
p. Johánková
sbory
p. Johánková
p. Johánková



Pomoc dětí 2. stupně při organizaci Volňásku

p.Johánková 4.,5.,6r...
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6. a 7. roč.
2. stupeň Ch – Tv
6.roč.
9.B
TU
6. - 9. roč
2. stup.
Uč. TV
6. - 9. roč.
2. stupeň









Prevence nechtěných těhotenství- přednáška pro 9. r.
Dějepisná soutěž pro 7. roč.
Výchovný koncert žáků ZUŠ Klatovy
Vodácký výcvik 8. – 9. tříd
Na jedné lodi – vystoupení žáků na náměstí
Školní výlety a exkurze jednotlivých tříd
My a příroda – soutěž výtvarná a pěvecká

p. Šišková
p. Petrová
Vyučující TV
TU
p. Steinerová, TU
Johánková a Žižková

Další plánované akce – orientační termíny:
Říjen – březen – školní liga volejbal, přehazovaná
Říjen – listopad – školní kola florbal
Jaro 2016 - atletika
- malá kopaná
- školní sportovní soutěže
- celoročně bude působit na 2. stupni sportovní kroužek
- podle aktuální nabídky bude zařazen program, nebo beseda do výuky v konkrétních třídách
- během roku se dle aktuální nabídky zařadí filmové nebo divadelní představení
- během 2. pololetí proběhnou školní, okrsková a okresní kola olympiád hlavních předmětů

7. Realizace programu při dalších školních aktivitách
Během školního roku jsou do výuky zařazovány návštěvy filmových a divadelních představení,
koncertů a besedy se zajímavými lidmi týkající se problematiky primární prevence.
V rámci environmentální výchovy probíhají akce týkající se ekologie a životního prostředí – sběr PET
lahví, přednášky rybářského svazu a mysliveckého spolku, besedy o energetice, exkurze do čističky
odpadních vod, programy Techmánie Plzeň atd.
Velmi oblíbené jsou i sportovní kurzy – ve 3. a 4. ročníku je to plavecký kurz, na druhém stupni pro 6.
ročníky turistický kurz, pro 8. a 9. ročníky kurz vodácký a pro všechny zájemce z 2. stupně kurz
lyžařský.
V 8. ročníku žáci v rámci výuky dějepisu absolvují exkurzi do Lidic a Terezína.
V posledních dvou letech probíhá spolupráce v rámci projektů s Gymnáziem Klatovy a Střední
zemědělskou školou v Klatovech, kdy jsou dětem nabízeny interaktivní bloky v různých oborech.
Např. kybernetika, geocashing, práce na pozemku, přírodovědná a chemická laboratoř aj.
Minimální preventivní program počítá s aktivní účastí dětí v oblasti sportu a zájmových aktivit
(soutěže pěvecké, recitační, výtvarné, zdravotnické).
Na nástěnce prevence pravidelně obměňujeme aktuální témata a informace.
Problematiku závislostí, vztahy v kolektivu apod. řeší ve spolupráci s rodiči výchovná poradkyně nebo
školní metodik prevence ve spolupráci s PPP Domažlice, Klatovy a jednání jsou vždy podpořena
legislativně popř. v souladu s řešením Krizového plánu školy, který je součástí školního řádu.
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8. Specializovaná činnost, spolupráce s odbornými subjekty
ZŠ Masarykova Klatovy spolupracuje s těmito subjekty:


PPP Klatovy, PPP Domažlice



Policie ČR , městská policie



klub Chapadlo, Budík



DDM Klatovy



Lesy ČR



Český myslivecký svaz



Město Klatovy



Hygienická stanice Klatovy



Městské kulturní středisko



Městská knihovna Klatovy

9. Volnočasové aktivity:
Školní kroužky a nepovinné předměty:
1. stupeň
Výtvarníček
Pohybové hry
Gymnastika
Basketbalový kroužek
Anglický jazyk
Německý jazyk
Chytré hlavičky
2. stupeň
Sportovní příprava
Sportovní kroužek
Anglický jazyk
Německý jazyk
Pro oba stupně:
Sborový zpěv
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10. Spolupráce s rodiči
Škola v prevenci sociálně patologických jevů nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na
třídních schůzkách, možnost individuálních konzultací s učiteli, výchovným poradcem,
metodikem prevence a vedením školy. Na třídních schůzkách jsou rodiče také informováni o
programech, které na škole probíhají.
MPP bude také zveřejněn na internetových stránkách školy a na informačním panelu v 1. patře
budovy školy. Je také k dispozici v ředitelně školy nebo u metodika prevence.

11. Metody realizace MPP
V rámci výuky budou i nadále využívány metody, které se osvědčily:
-tradiční metody- výklad, předávání informací
-prezentace, výtvarné, slohové, skupinové práce
-besedy, exkurze, diskuze
-vlastní prožitky-dramatizace, hra, scénka, modelové situace, komunitní kruhy
-práce s odbornou literaturou
-zážitková pedagogika
-kooperativní vyučování
-projekty
-peer programy
-sociometrická šetření – dle potřeby

12. Legislativa
Program vychází z těchto dokumentů:
Strategie prevence rizikových projevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009–2012, č.j.: 10 514/2009–61,
Věstník MŠMT, sešit 6/2009
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/MB_38_2009_61_Strategie_
12

prevence_RPCh_2009_2012.doc
Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51,
Věstník MŠMT, sešit 11/2007
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/PH_20006_07_51_MP_k_
prevenci_SPJ_k_podpisu_mini.doc
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. 24 246/2008-6, Věstník
MŠMT, sešit 1/2009
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/MB_24246_2008_6MP_k_
sikane.doc
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 37 014/2005-25, Věstník MŠMT, sešit
2/2006
http://aplikace.msmt.cz/PDF/JKMPBOZzakudoPV.pdf
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10 194/2002-14, Věstník
MŠMT sešit 3/2002
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/LPMetodickypokynkjednotnemupostupuomlouva
ni.
doc
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance,
č.j.: 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999
Viz http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodickepokyny
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Vypracovala: Mgr. Hana Johánková
školní metodik prevence
V Klatovech 24.8 . 2015
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