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1. Charakteristika školy 

 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov je úplnou 

základní školou s 1. – 9. ročníkem základního vzdělávání, kterou navštěvují zpravidla žáci 

z Mostku, Zadního Mostku, Mostku – Souvratě, Borovničky, Borovnice, Horní a Dolní 

Brusnice. Začátek vyučování je stanoven v návaznosti na spoje v 7,50 h. 

Kapacita školy je 200 žáků, přičemž ve školním roce 2018-19 se počet žáků bude pohybovat 

kolem 80, tj. 40% naplněnost. Při počtu šesti tříd (spojená 1. a 3., 2. a 4., 8. a 9. třída) je nutné 

konstatovat, že je školou podlimitní. Škola pracuje ve všech ročnících podle ŠVP č. j. 

ZMM/126-2007/Le, 2. verze, platná od 1. 9. 2013. 

Budova škola je vybavena 11 odbornými učebnami (2x PC, učebna pohybové výchovy, Př, 

školní dílna, cizí jazyky, Hv, Čj, D a Vv, školní kuchyňka, F a Ch). Pro výuku Tv je 

v blízkosti budovy k dispozici venkovní hřiště s povrchem UMT 3. generace. 

V budově školy je v provozu třímístnostní školní družina s naplněností 30 dětí. Škola 

propůjčuje své prostory školním kroužkům (zpravidla tělovýchovný, hra na flétny, hra na 

piano, turisticko-ekologický, logopedický, gymnastika, vaření, výtvarný, florbalový), přípravě 

budoucích studentů na PZ z Čj a M, individuálním zájemcům o PC před a po vyučování a 

UPV na cvičení žen, FK Mostek, pro cvičení rodičů s předškolními dětmi a volnočasových 

aktivitám herního typu místnímu oddílu skautů. 

 

2. Analýza současné situace na škole 

 

Škola motivuje žáky k pozitivnímu a smysluplnému trávení volného času zapojením dětí do 

bezplatných kroužků na škole, zapojením do místních zájmových sdružení (FK, skauti), 

zapojením do aktivit DDM Jednička ve Dvoře Králové n. L., pořádáním školních soutěží – 

sportovních, uměleckých, vzdělávacích či rekreačních, pro žáky pořádá návštěvy divadel, 

koncertů, výstav, přednášek, přehlídek a jiných akcí, které vybírá ze široké nabídky 

vnitrozemských, popř. zahraničních (Slovensko) pořadatelských institucí. 

Škola umožňuje žákům porovnávat své vědomosti a dovednosti zapojením do meziškolních, 

okrskových, okresních, popř. krajských a celostátních soutěží a olympiád. Škola má i své 

tradiční školní akce většího rozsahu, např. výtvarnou výstavu na určité téma pro veřejnost 

(občas prodejní) v roční periodě, akci Den Země, sportovní den, pochodová cvičení, Den 

otevřených dveří v pětileté periodě, vánoční besídky, týdenní branný kurz, plavecký kurz, 

sběr papíru, sběr kůry z citrusových plodů, charitativní sbírky, týdenní kurz Aj s rodilým 

mluvčím apod. Pro rodiče pak pořádá menší kulturní akademie, které též dává k dispozici pro 

širší veřejnost, např. obecní Advent (rozsvěcení vánočního stromu), vystoupení při obecní 

akci Den obce anebo při vítání občánků. 

Vlastní preventivní aspekty z hlediska výukového jsou zařazovány na I. stupni zejména do 

předmětů Prv, Vl, Př, Vv, Tv a Pč, na II. stupni pak do VkO, VkZ, Pč, Př, a Vv. Od školního 

roku 2013 - 14 je občanským sdružením „PROSTOR PRO“ prováděn preventivní program 

SPIRÁLA, vyhlašovaný v rámci dotačního řízení realizace aktivit v oblasti primární prevence 

rizikového chování na roky 2014 - 18, letos pro 4. a 7. ročník ve vzestupném formátu. 



Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov 

Mostek 202 

 544 75  Mostek 

 

Tel. Fax : 499 691 209 | Mail: zsmostek@cbox.cz | Website: http://skola.mostek.cz | IČ: 75017415 

 

3. Problematika sociálně patologických jevů - rizikového chování ve škole 

 

Drobné výchovné problémy řeší po své linii třídní učitelé, občas i ve spolupráci se zákonnými 

zástupci. V podstatě se jedná o neplnění základních školních povinností, porušování školního 

řádu, drobnější projevy fyzické vyspělosti a převahy mezi žáky. Problémy většího rázu - 

šikanózní jednání, poškozování majetku, krádeže či záškoláctví řeší TU ve spolupráci se 

žákem samotným, jeho zákonnými zástupci, výchovným poradcem, metodikem prevence či 

vedením školy, popř. s OSPOD a Policií ČR. Při svém konání se opírají o metodické 

materiály MŠMT a vnitřní směrnice z nich vycházející. 

První stupeň ZŠ je ohrožován spojováním tříd žáky různého věku z důvodu jejich úbytku. 

Podobný trend je zaznamenáván i na II. stupni ZŠ, čímž je narušováno širší sociální 

rozvrstvení žáků třídy a tím i celkové klima školy, včetně menšího počtu dívek v rámci školy 

(pouze 1/3). To, spolu s místním a regionálním demografickým složením obyvatelstva, 

problematikou nezaměstnanosti bývalého textilního pohraničí a celkovým společenským 

klimatem ČR, napomáhá tvorbě rizikového chování žactva, a je na pedagogickém sboru, aby 

se na základě spolupráce všech zainteresovaných stran této problematice věnoval. 

Škola dále spolupracuje s PPP a SPC Trutnov, se sociálním odborem a jeho OSPOD ve Dvoře 

Králové n. L., Policií ČR, okresní metodikem prevence při PPP, krajským koordinátorem 

prevence při KÚ Královéhradeckého kraje, popř. s dalšími organizacemi, institucemi a 

nadacemi pracujícími na poli prevence (např. RIAPS Trutnov, PROSTOR PRO Hradec 

Králové). 

 

4. Cíle MMP školy 

 

A: Dlouhodobé cíle: 

a) chování, jednání a vystupování dospělých pracovníků školy = vzor pro mladou generaci 

b) výchova ke zdravému životnímu stylu 

c) vytváření postojů a podpora vzniku vyrovnané osobnosti odolné vůči stresům, vůči 

návykovým látkám, mít schopnost vyrovnat se náročnějším životním situacím, umět říci NE 

d) seznámit a naučit žáky znát právní a sociální rizika spojená s rizikovým chováním 

e) předávání informací o návykových látkách, o jiných rizikových chováních a jednáních a 

jejich nebezpečí 

 

B: Krátkodobé cíle: 

a) sociálně pozitivní vztahy mezi vrstevníky, mezi dětmi a jejich zákonnými zástupci, mezi 

žáky a jejich učiteli, mezi školou a rodičovskou veřejností, mezi pracovníky školy, mezi 

školou a jejím zřizovatelem, mezi školou a širší veřejností 

b) ilustrace výhod života bez návykových látek, vytvořit negativní obraz vztahu k návykovým 

látkám 

c) více zapojit žáky a jejich rodiče do dění školy 

d) formou asistentů pedagoga a školních asistentů napomáhat žákům ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a žáků, se SVP 

e) minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů, tj. rizikového chování žáků školy 
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Žák naší ZŠ by měl v průběhu devíti let své PŠD dosáhnout na tyto klíčové kompetence: 

1. Aktivně se spolupodílet na tvorbě podmínek a prostředí podporujících zdraví jedince, 

rodiny, společnosti, přírody. 

2. Ovládat dovednosti komunikace a spolupráce a používat je v sociálních vztazích. 

3. Posilovat duševní odolnost vůči negativním vlivům, ovládat zásady a techniky duševní 

hygieny. 

4. Být odpovědný za své chování a způsob života. 

5. Dokázat pozitivně řešit své problémy. 

6. Reflektovat svůj hodnotový systém a přesvědčení a dávat ho do souvislosti se zdravím 

svým a druhých. 

 

5. Aktivity pro žáky 

 

Prevence sociálně patologických jevů, tj. rizikového chování, je součástí výchovně 

vzdělávacího programu a plánu školy a prolíná se jednotlivými vyučovacími předměty napříč 

I. a II. stupněm ZŠ v souvislosti s průřezovými tématy obsaženými ve ŠVP. Jedná se zejména 

o tato témata: 

a) zdravé životní prostředí, zdravý životní styl, zdravé klima školy a třídy, 

b) pozitivní sociální vztahy na všech úrovních (rodina, přátelství),   

c) návykové látky a jejich nebezpečí (alkohol, kouření, drogy, léky),  

d) gambling, šikana, rasismus a xenofobie, terorismus,  

e) pohlavně přenosné choroby, AIDS, pornografie,  

f) síla reklamy a bulvárního tisku a televize, apod.  

Tato problematika bude prezentována i externími odborníky a organizacemi. 

 

Škola z hlediska volnočasových aktivit nabízí: 

a) bezplatné školní kroužky, přípravu studentů na PZ,  

b) charitativní akce,  

c) tradiční i netradiční školní soutěže menšího a většího rozsahu, obsazování soutěží 

okrskového, okresního, krajského či celostátního formátu, návštěvy divadel, koncertů, 

výstav, přednášek, přehlídek, účast na zručnostních soutěžích směřujících k VP,  

d) představení pro rodiče, představení pro veřejnost, pořádání DOD,  

e) sběr druhotných surovin a pomerančové a citronové kůry,  

f) projektové akce, spolupráce se středními a mateřskými školami v regionu,  

g) péče a náprava poruch žáků s VPUCH, apod. 

h) zřízení žákovského parlamentu, vydávání školního měsíčníku 

Škola nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům informační a širokou poradenskou činnost. 

 

6. Metodické pomůcky, informace, kontakty 

 

1. Kabinet občanské výchovy (VkO) - publikace s tématikou prevence rizikového chování, 

videonahrávky, CD, praktické pomůcky s protidrogovou tématikou. 

2. ŘŠ, VP, MP shromažďují informace a kontakty (tel, e-mail, web) institucí, organizací a 

nadací, které se zabývají výchovnou problematikou dětí a rodinnou terapií a informují 

zákonné zástupce a PP o této nabídce. 

3. Propagační materiály, konzultační hodiny, soutěže. 
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4. Nástěnka s problematikou prevence rizikového chování s kontakty na instituce 

zabývajícími se primární prevencí. 

5. Kontakty na MP a VP na nástěnkách v jednotlivých kmenových třídách, zejména na II. 

stupni ZŠ 

 

7. Časový harmonogram aktivit 

 
Září - prosinec Podzimní PC (1. – 9.) 

Seznámení žáků se Školním řádem (1. – 9.) 

Sběr starého papíru a citrusové kůry (1. – 9.) 

Činnost školních kroužků, školní soutěže (1. – 9.) 

Příprava studentů na PZ (9.) 

Průkaz cyklisty (5.) 

Kulturní akce dle Harmonogramu kulturně vzdělávacích akcí (1. – 9.) 

Soutěž zručnosti „Já už to znám…“ – Hlušice (8. – 9.) 

Charitativní aktivity (1. – 9.) 

Veřejné vystoupení na Dni obce a Adventu, popř. vítání občánků (1. – 9.) 

Exkurze (1. – 9.) 

Vánoční besídky (1. – 9.) 

Plavecký výcvik (1. – 4.) 

Preventivní program (4. a 7.) 

 
Leden - březen Školní soutěže (1. – 9.) 

Kulturní akce dle Harmonogramu kulturně vzdělávacích akcí (1. – 9.) 

Olympiády (zpravidla M, Čj, D, apod.), (5. – 9.) 

Činnost školních kroužků (1. – 9.) 

Exkurze (1. – 9.) 

Charitativní aktivity (1. – 9.) 

Preventivní program (4. a 7.) 

Lyžařský kurz (MŠ, 1.) 

 
Duben - červen Jarní PC (1. – 9.) 

Branný kurz (6. – 9.) 

Den Země a sběr starého papíru (1. – 9.) 

Sportovní den (1. – 9.) 

Výstava výtvarných prací (1. – 9.) 

Školní soutěže (1. – 9.) 

Okrskové, okresní, krajské a celostátní soutěže (1- 9.) 

Kulturní akce dle Harmonogramu kulturně vzdělávacích akcí (1. – 9.) 

Exkurze, školní výlety (1. – 9.) 

Činnost školních kroužků (1. – 9.) 

Vystoupení tříd pro rodiče (1. – 9.) 

Preventivní program (3. a 6.) 

 

Další činnosti a aktivity dle aktuální nabídky a možností školy. 
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8. Rámcová témata 

 

1. – 5. roč. Adaptace na základní školu, tvorba pravidel, vztahy mezi vrstevníky, 

agresivita a její zvládání, soužití v kolektivu, role ve třídě, tvoření skupin, 

práce ve skupinách, kooperace, způsoby komunikace, vhodné využití 

volného času, úcta a sebeúcta, zvyšování zdravého sebevědomí, síla 

pozitivního myšlení, ochrana zdraví, ochrana člověka, dopravní výchova, 

ochrana člověka za mimořádných situací, vojenská příprava 

6. ročník Zvládnutí náročných situací (adaptace na II. stupeň ZŠ, objem a struktura 

učiva, střídání učitelů a jejich stylu učení, střídání tříd), vzájemná 

komunikace, role ve třídě, důvěra ve vztazích, tvorba kvalitního kolektivu 

(pomoc, tolerance, respekt), šikana, právo a povinnost, ochrana člověka za 

mimořádných situací, vojenská příprava, dopravní výchova 

7. ročník Naslouchání, vzájemná důvěra, komunikace, kooperace, asertivní chování, 

odpovědnost za zdraví své i jiných, 1. pomoc, právo a povinnost, dopravní 

výchova, ochrana člověka za mimořádných situací, vojenská příprava 

8. ročník Zlepšení vztahů v kolektivu, sebepoznání, znalost možných životních 

rizik, vhodná náplň volného času, respekt, schopnost spolupráce, zdravý 

způsob života, pubescence, právo a povinnost, volba povolání, dopravní 

výchova, ochrana člověka za mimořádných situací, vojenská příprava 

9. ročník Řešení zátěžových situací, rozvoj schopnosti přijímat svobodná a 

odpovědná rozhodnutí, sebereflexe, právo a povinnost, trestní 

odpovědnost mládeže, volba povolání, sexuální výchova, protidrogová 

výchova, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných situací, 

vojenská příprava 

 

9. Možnosti monitorování 

 

1. Rozhovor 

Kvalitativní metoda, vytvoření důvěry a otevřenosti mezi respondentem a tazatelem, horší 

evidence zjištěných faktů 

2. Dotazníky 

Kvantitativní metoda, dokáže porovnat data a zjistit trendy, lépe zajišťuje anonymitu, musí 

předcházet jiné aktivity, zejména předání informací a diskuse. 

Lze zjišťovat školní či třídní klima, postoje a vnímání rizik, drogové návyky, apod. Mohou 

posloužit ke zmapování situace ve třídě nebo ve škole, k evaluaci, k sebereflexi učitele, ke 

zlepšení MMP pro příští školní rok. 

 

Dle potřeby může PP použít i jiných možností monitorování – pozorování, anketu, 

sociometrii, projekt., apod., popř. využít typizovaných dotazníků např. od fy. KALIBRO. 
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10. Zhodnocení MPP školního roku 2017-18 

 

A: Záškoláctví: 

Ve školním roce 2017/18 byl problém drobnějšího záškoláctví řešen dle „Metodiky postupu 

zameškaných neomluvených hodin“ zpravidla v kompetenci třídního učitele. 

Ve školním roce 2017/18 nebyly řešeny problémy záškoláctví. Došlo i ke snížení průměrné 

absence v jednotlivých ročnících a 3 žáci byli oceněni ředitelem školy formou „Rytíře 

věrnosti“ za maximální absenci do 5 vyučovacích hodin za celý školní rok! 

 

B: Šikana 

Ve školním roce 2017/18 byl řešen jeden závažnější problém ze strany žáků 8. - 9. roč. vůči 

své spolužačce. Případ byl vyřešen v rámci spolupráce TU a MP a v dalším průběhu školního 

roku byl vztah ve třídě průběžně monitorován a pacifikován. 

 

C: Protidrogová prevence 

Ve školním roce 2017/18 nebyl řešen žádný prohřešek v drogové oblasti. Zároveň výrazně 

ubyla problematika kouření. 

 

D: Ostatní 

Ve školním roce 2017/18 nabídla škola žákům několik druhů kroužků, školních či okresních, 

popř. krajských soutěží a olympiád, řadu exkurzí, školních výletů, kulturních představení, 

preventivních programů, sběračských akcí, charitativních aktivit, apod. 

Vedení školy 2x ročně sleduje zapojenost žáků do mimoškolních aktivit. Lze konstatovat, že 

ve školním roce 17/18 se zapojenost žáků na I. stupni celkově pohybovala na úrovni 80%, na 

druhém stupni na úrovni 73%. 

V právě uplynulém školním roce se výrazně zvýšil netolismus u žákyň vyšších ročníků, 

zejména v sekci mobilních telefonů!!! 

Nepodařilo se zřídit školní parlament.. 

 

 

 

E: Závěry 

a) Zvýšit a zpestřit počet školních kroužků, zpestřit školní život novými aktivitami 

b) Zapojit do mimoškolních aktivit všechny členy pedagogického sboru 

c) Preventivní program směrovat do praktické žákovské činnosti 

d) Opakovaně zvážit možnost vytvoření žákovské samosprávy 

e) Zvýšit tlak na vedení obce při zajištění stavby nové tělocvičny 

f) Zvýšit dohled třídních učitelů nad docházkou žáků, jejichž absence se za pololetí blíží 

k 100 hodinám 

 

 

V Mostku, dne 31. 8. 2018 

 

Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel 

 
 


