
Závěrečná zpráva školního metodika prevence za rok 2018-2019 

 

Plnění cílů MPP    

Během celého školního roku se učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle, které byly 

stanoveny v MPP. Zvláštní pozornost byla věnována finanční gramotnosti. Žáci se zapojili do 

zájmových kroužků, kde se učili využívat a vhodně trávit volný čas, dále řešit vztahy a 

problémy ve skupině a ve třídě.  V letošním školním roce pracovaly na škole zájmové 

kroužky, o které byl velký zájem. Některé kroužky nabízela školní družina- hru na zobcovou 

flétnu, základy atletiky, kroužek výtvarný a keramický. Ve škole se děti setkávaly v Klubu 

zábavné logiky, na kroužku Cvičení postřehu a paměti, v English klubu, pohybových hrách, 

základům vědy a v oddíle mažoretek. Dále bylo dětem nabízeno doučování, které hojně 

využívaly. Na škole pracovala žákovská samospráva, která se pravidelně scházela a pracovala 

pod vedením Mgr. Petra Jonáše. Žáci měli možnost prostřednictvím svých zástupců vyjádřit 

své připomínky a návrhy k problémům ve škole a ve třídě. Z jejich setkání vzešly zajímavé 

nápady, které zpříjemňují pobyt dětí ve škola, ale i pomáhají druhým- sbírky ve prospěch 

nadací a útulků, vybudování knihovničky…..Své připomínky mohli též vhazovat do schránky 

důvěry. Ve škole vycházel několikrát v roce školní časopis Pátoviny, do kterého přispívali žáci 

i učitelé. Třídy se účastnily každoroční soutěže ve sběru papíru. Probíhal také sběr víček, 

jehož výtěžek putoval na lázeňskou péči pro postiženého chlapce.  cUskutečnily se 

projektové dny- Evropský den jazyků a Den Země. Pro veřejnost byl uspořádán Den 

otevřených dveří s velikonočním jarmarkem. Některé třídy vyjely na ozdravné pobyty 

v přírodě. Žáci druhého stupně se podívali za hranice naší vlasti do Německa a Rakouska. 

Dále se zúčastnili pobytu s ekologickou tematikou a lyžařského výcviku. Pro rodiče a přátele 

školy byla uspořádána tradiční školní akademie a zahradní slavnost.                                                                           

 

Spolupráce 

Spolupráce probíhala s řadou organizací pracujících ve městě a v okolí- Ekocentrum Brniště, 

Vlastivědné muzeum, DDM Libertin, Obchodní akademie, Euroškola, Střední průmyslová 

škola, Probační a mediační služba, Městská knihovna, Městská policie, Jiráskovo divadlo, 

divadélko Koloběžka, Naivní divadlo Liberec, KD Crystal, Úřad práce, Hasičský záchranný sbor 

a Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor. Naše škola se účastnila též řady akcí 

pořádaných městem Česká Lípa- např. Běh Českou Lípou, Liga škol-atletický víceboj, 

Českolipská píšťalka, městské slavnosti, City Cross Run. 

 

Přednášky, besedy  

Na prvním stupni proběhl projekt Veselé zoubky, Hasík, Pasování na čtenáře, Ovoce do škol a 

mléko do škol. Dále se žáci účastnili přednášek Preventivní vlak, Planeta Země, badatelské 



výuky tajemství půdy, besedy s pamětníky holocaustu. Některé akce byly pořádány se 

zaměřením na volbu povolání- workshop Sklo a design, EDUCA Liberec, Burza škol. 

 

Exkurze 

Exkurze byly uskutečňovány nejčastěji v ročníku- např. Národní galerie Praha, Památník 

Terezín, IQLANDIA Liberec, Sněžka a Černá hora, Veletrh dětské knihy Liberec, ZOO Praha, 

veletrh Educa, exkurze do Drážďan a Vídně, workshop FESTOOL a branný den v Ústí nad 

Labem. 

 

Testování žáků  

Žákům bylo nabízeno testování matematický KLOKAN, SCIO, Standa- test standardů učiva 

daného ročníku. Pře web proskoly.cz bylo zjišťováno klima školy a třídy. 

 

Soutěže a olympiády 

V letošním školním roce se naši žáci zúčatnili řady sportovních soutěží- běh Českou Lípou, 

přespolní běh, atletický víceboj, Liga škol, sálová kopaná, vybíjená, florbal, turnaj míčových 

her, šplhoun, soutěž mladých cyklistů, trojboj všestrannosti s Adamem, olympiád- v českém 

jazyce, anglickém jazyce, matematické, zeměpisné, fyzikální, astronomické, dějepisné, 

recitační, ekologické, Pythagoriáda a Archimediáda. Dále několikakolová soutěž stavění 

z Merkuru- Merkurliga. 

 

Školení a semináře 

Během školního roku se pedagogičtí pracovníci vzdělávali na těchto seminářích- Strategie 

řízení a plánování výuky, Tematické setkávání s rodiči, 4 kroky k inkluzi, Nebojte se 

experimentovat, Mimořádné události ve škole a mimo ni, Jaderná elektrárna Dukovany, 

Řešení problémů z pohledu práva, zdravotník zotavovacích akcí. Veškeré poznatky byly 

předávány ostatním kolegům na pravidelných měsíčních poradách. 

 

Výchovné komise   

Během školního roku proběhlo ve spolupráci s výchovným poradcem několik výchovných 

komisí, které se týkaly rizikového chování žáků a záškoláctví (viz. zpráva výchovného 

poradce). 

 

v České Lípě 25. 7. 2019                                     Mgr. Lenka Houdková- školní metodik prevence 


