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1. Úvod 

 

Ve školním roce 2021-2022 nedošlo na naší škole k žádným projevům rizikového chování. 

Škola má zpracovanou směrnici k prevenci rizikového chování, která je východiskem pro 

zpracování „Minimálního preventivního programu“, jehož součástí je školní program proti 

šikanování. MPP zpracovává školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními ped. 

pracovníky. Program je vždy na konci školního roku vyhodnocován zmapováním situace ve 

škole a jeho závěry jsou následně využity v MPP na další školní rok. 

 

Preventivní tým: Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy a školní metodik prevence 

                            Mgr. Radomíra Špalková, Mgr. Michaela Palečková – učitelky žáků 

      Jitka Mikelová, Bc. Monika Havelková – za mateřskou školu 

 

Rodiče žáků se účastnili schůzek rodičů, na kterých byli informováni o prospěchu a chování 

dítěte. V jejich průběhu jsme neřešili žádné závažné problémy týkající se chování žáků. 

Preventivní témata byla nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 

Přírodověda 

Prvouka 

Vlastivěda 

Český jazyk 

Výtvarná výchova  

Tělesná výchova 

Pracovní činnosti 

 

Cílem našeho preventivního programu bylo pokračovat ve škole v dlouhodobé, komplexní 

prevenci, do které je zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše, co 

již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz byl kladen zejména na předcházení projevům 

rizikového chování a informovanost žáků o zdravém životním stylu a dále na širokou nabídku 

aktivit trávení volného času podle možností školy.  

 

2. Výskyt rizikového chování u žáků 

 

• Návykové látky se ve škole neobjevily. Na základě pozorování a rozhovorů se žáky se 

s nimi zatím nesetkali. 

• Výjimku tvoří alkohol a cigarety. Žáci se s nimi setkali, nicméně nikoli aktivně. Jsou 

informování o škodlivosti užívání těchto látek.  

• Záškoláctví řešeno také nebylo. Veškeré zameškané hodiny měli žáci řádně omluveny. 

• Problematika šikany byla ve škole řešena také pouze v teoretické rovině. Žádný z 

konfliktů mezi žáky známky šikany nenesl. Jednalo se pouze o drobné neshody, které 

byly bezprostředně řešeny. 

 

3.  Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 

• Pedagogicko-psychologická poradna, Znojmo – vzdělávání pedagogů, konzultační 

pomoc 

• SPC Brno – supervize integrovaných žáků 

• Základní škola Želetice – informace pro žáky, kteří přecházejí na druhý stupeň 

• Mateřská škola, Horní Dunajovice – společné akce 

• Spolupráce s ostatními málotřídními školami – turnaje, konzultace, projekty 

• SVČ Miroslav – organizace zájmových kroužků, příměstský tábor 

• SVČ Znojmo – komplexní preventivní program 



• Městská policie Znojmo 

• ZUŠ Miroslav – vyučování hry na flétnu a klávesy, hudební nauka 

• Myslivecké sdružení nám přispívá každoročně finančním sponzorským darem 

• Hasiči, Sokol – drobné příspěvky na karneval, pomoc při organizaci „Dne dětí“ 

 

4. Zájmové kroužky navštěvované žáky 

• Sportovní kroužek  

• Hudebně-pohybový kroužek 

• Hra na klávesy a flétnu 

• Náboženství 

 

5. Akce realizované ve školním roce 2021-2022 

 

Základní škola 

Cílem našeho preventivního programu bylo pokračovat ve škole v dlouhodobé, 

komplexní prevenci, do které je zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici 

a vše, co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz byl kladen zejména na předcházení projevům 

rizikového chování a informovanost žáků o zdravém životním stylu a dále na širokou nabídku 

aktivit trávení volného času podle možností školy.  

Základní škola má zpracovanou směrnici k prevenci rizikového chování, která je 

východiskem pro zpracování „Minimálního preventivního programu“, jehož součástí je školní 

program proti šikanování. MPP zpracovává školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními 

pedagogickými pracovníky. Program je vždy na konci školního roku vyhodnocován 

zmapováním situace ve škole a jeho závěry jsou následně využity v MPP na další školní rok.  

Ve školním roce 2021-2022 nedošlo na naší škole k žádným projevům rizikového 

chování. 

Cílem našeho preventivního programu bylo pokračovat ve škole v dlouhodobé, komplexní 

prevenci, do které je zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše, co již 

bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz byl kladen zejména na předcházení projevům rizikového 

chování a informovanost žáků o zdravém životním stylu a dále na širokou nabídku aktivit 

trávení volného času podle možností školy.  

Akce, které ve školním roce 2021-2022 proběhly, nám pomohly naplnit znalostní kompetence 

v jednotlivých ročnících.  

V úterý 9. listopadu 2021 nás navštívila por. Mgr. Lenka Drahokoupilová z oddělení tisku a 

prevence Policie ČR – územního odboru Znojmo, s kterou jsme si povídali v 1.a 2.ročníku o 

bezpečnosti a chování na ulici, a také o tom, jak se nesmíme bavit s cizími lidmi. Paní 

policistka přečetla dětem příběh z knížky „Policejní pohádky“, ve kterém dětem ukázala 

některé situace, které se mohou dětem přihodit, a dát jim návod, jak v takových situacích 

správně reagovat. 

Ve 3.,4. a 5. ročníku si vyprávěli „O bezpečném chování v kyberprostoru“, což je velmi 

důležité téma v dnešním světě sociálních sítí a interne 

Dne 21. 10. 2021 se uskutečnil na naší škole vzdělávací program o správném třídění a recyklaci 

odpadu. Dozvěděli jsme se, jak, proč a kam se odpad třídí a co se z něj dále může vyrábět. Také 

jsme měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Výukový program byl 

proležen praktickými ukázkami. 



V rámci projektu ovoce do škol, jehož cílem je přispět ke zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a 

mléčných výrobku jsme si 22. 4. 2022 připravili projektový den. Měli jsme malou ochutnávku 

několika druhů sýrů, sušeného ovoce a kešu oříšků. Seznámili jsme se se složením jednotlivých 

sýrů a potom jsme sýry postupně ochutnávali. 

Kromě výše uvedených akcí jsme organizovali spoustu dalších – všechny jsou uvedeny ve 

fotogalerii na našem webu zs.hornidunajovice.cz. 

Akce základní školy: 

• Beseda s policistkou 

• Čarodějnická stezka 

• Den dětí 31.5.2022 

• Den otevřených dveří po generální rekonstrukci 

• Dopravní výchova 

• Dravci 

• Hrátky s podzimem 

• Kam poletí draci 

• Karneval 2022 

• Kouzelnické vystoupení DUO WALDINI 

• Masopust 2022 

• Mc Donald´s Cup 2022 

• Projekt „Ovoce a mléko do škol“ 

• Projekt – Tonda obal 

• Projektový den – hrad Veveří 

• Projektový den – Sv. Václav 

• Projektový den – Vesmír 

• Projektový den Ztracený klokánek 

• Recitační soutěž 

• Ukliďme Česko 

• Vánoční čas 

• Velikonoční florbalový turnaj 

• Veselé zoubky 

• Vystoupení ke Dni matek 8.5.2022 

• Zimní olympiáda v Brně 

Výlety, exkurze:  

Výlet, který byl součástí projektu, se uskutečnil na hrad Veveří, kde jsme se seznámili 

s historií různých řemesel, vyzkoušeli jsme si ražbu mincí, namalovali sádrový odlitek, 

vyzkoušeli střelbu z kuše a shlédli jsme divadelní představení.  

Jako tradičně i letos jsme uskutečnili turistický výlet na naši krásnou přehradu. 

 

Projekty: „Slavnost Slabikáře“, „Zvyky a tradice“, „Vánoční čas“, „Hrátky s podzimem“, 

„Ovoce do škol“, „Školní mléko“, „Ekologie“,  „Ovoce a mléko do škol“ 

Tonda obal, hrad Veveří, Sv. Václav,  Vesmír,  Ztracený klokánek 

 

Školní družina celoroční aktivity: 

 

https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/beseda-s-policistkou
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/carodejnicka-stezka
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/den-deti-31-5-2022
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/den-otevrenych-dveri-po-generalni-rekonstrukci
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/dopravni-vychova
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/dravci
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/kam-poleti-draci
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/karneval-2022
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/kouzelnicke-vystoupeni-duo-waldini
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/masopust-2022
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/mc-donalds-cup-2022
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projekt-ovoce-a-mleko-do-skol
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projekt-tonda-obal
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projektovy-den-hrad-veveri
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projektovy-den-sv-vaclav
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projektovy-den-vesmir
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projektovy-den-ztraceny-klokanek
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/recitacni-soutez
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/uklidme-cesko
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/vanocni-cas
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/velikonocni-florbalovy-turnaj
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/zdrave-zoubky
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/vystoupeni-ke-dni-matek-8-5-2022
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/zimni-olympiada-v-brne
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projekt-ovoce-a-mleko-do-skol
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projekt-tonda-obal
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projektovy-den-hrad-veveri
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projektovy-den-sv-vaclav
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projektovy-den-vesmir
https://www.zshornidunajovice.cz/skola/zakladni-skola/fotografie/skolni-rok-2021-2022/projektovy-den-ztraceny-klokanek


Ve školním roce 2021/2022 bylo do školní družiny přihlášeno 27 dětí. Školní družina 

probíhala v I. třídě.  Ke sportování jsme využívali tělocvičnu, školní dvůr a multifunkční 

hřiště. Využili jsme i čtenářský koutek a venkovní učebnu, kde jsme hráli stolní hry a malovali 

si. 

V družině si rádi hrajeme, stavíme ze stavebnic, povídáme si, malujeme a tvoříme. 

Během celého roku poznáváme okolní přírodu, změny ročních období. Učíme se 

spolupracovat a vzájemně si pomáhat.  

V říjnu jsme si upekli jablečný štrůdl a vyrobili PODZIMNÍČKY. V listopadu jsme slavili 

svátek svatého Martina, vyrobili jsme si lucerničky a upekli si linecké podkovičky. 

V prosinci probíhalo mikulášské a vánoční tvoření. S dětmi jsme vyrobili vánoční přáníčka 

pro naše dunajovické babičky a dědečky, z kterých měli opět velkou radost. 

16.5. – 27.5. byla u nás v družině na praxi studentka 2. ročníku pedagogické školy Lucie 

Fialová. První týden jsme tvořili k mezinárodnímu Dni včel a druhý týden jsme objevovali 

mořský svět. 

Od dubna jsme většinu času trávili na hřišti za školou nebo ve venkovní učebně.  Odehráli 

jsme plno utkání v přehazované, vybíjené a malé kopané. 

 

Akce školní družiny: 

 

• Výroba „Podzimníčků“ 

• Pečení jablečného štrůdlu 

• Podzimní vycházka plná úkolů 

• Sv. Martin 

• Mikulášský týden 

• Čertovské odpoledne 

• Vánoční tvoření 

• Výroba vánočních přání pro dunajovické seniory 

• Vánoce pěti smysly 

• Bobování, sáňkování 

• Zimní vycházka s úkoly  

• Výzdoba na karneval 

• Jarní vycházka plná úkolů 

• Velikonoční tvoření 

• Stavba domečků pro lesní skřítky 

• Čarodějnický týden 

• Mezinárodní den včel 

• Den dětí 

• Vycházka do Rybnic s úkoly 

• Družiniáda 

Mateřská škola – aktivity v průběhu roku: 

Mateřská škola Horní Dunajovice pracuje podle Školního vzdělávacího programu (dále jen 

ŠVP), který vychází z RVP PV se specifickým zaměřením podle zájmu, zážitků, schopností a 

možností dětí a učitelek. ŠVP má název „Pojď si s námi hrát, nové věci poznávat“. Společně s 

dětmi plánujeme hry a činnosti, vytváříme si tematické celky, naplňujeme klíčové kompetence. 

Tematické celky vychází ze zážitků a zkušeností dětí, z podmínek, z tradic a čtyř ročních 



období. Po rekonstrukci školy jsme nový školní rok 2021/2022 započali opět v MŠ Horní 

Dunajovice. Počet umístěných dětí v MŠ je 28. MŠ je rozdělena do dvou tříd – 1. a 2. třída. 

V 1.třídě jsou děti ve věku 3-5 let, kteří se většinou adaptovali, naučili odloučení od rodičů a 

pravidlům v MŠ. V 2.třídě jsou převážně předškoláci, kteří se připravují na školu. Od 1.2.2022 

máme v naší MŠ asistentku pedagoga. Všechny paní učitelky jsou výtvarně zaměřené, rozvíjí 

fantazii a tvořivé dovednosti dětí ve svých třídách a zdobí dětskými výtvory prostory MŠ. 

Učitelky si tvoří vlastní motivační programy pro rozvoj jazykových, předmatematických, 

předčtenářských a pohybových dovedností. Nadále se paní učitelky snaží v průběhu školního 

roku udržovat materiální vybavení školy a zlepšovat kvalitu zařizováním hracích koutků s 

pomocí rodičů dětí (opravy hraček, výtvarný materiál, hračky, finanční dary..). Také mají 

pedagogičtí pracovníci zájem o vzdělávání, navštěvují různé semináře a kurzy, kde mají 

možnost seznamovat se s novinkami předškolní výchovy. Náš program můžeme uskutečňovat 

díky pěknému a obětavému vztahu učitelek a provozních zaměstnanců k práci s předškolními 

dětmi. Spolupráce se ZŠ je na velmi dobré úrovni, předškoláci navštěvují 1. třídy, aby se 

podívali i na své kamarády, a také jak vypadá vyučovací hodina.  

Děti mají možnost zpívat, cvičit a tancovat při hudbě z reproduktoru. Na začátku školního 

roku využíváme možnost návštěvy paní logopedky  -  depistáž logopedické prevence v MŠ. 

Dále využíváme vyšetření školní zralosti speciálním pedagogem z PPP K pobytu venku 

využíváme obecní hřiště, školní zahrádku a školní hřiště.  

 V mateřské škole byly plněny cíle minimálního preventivního programu v rámci 

každodenních činností. Nejvíce děti zaujala zdravověda – námětová hra Na lékaře, prohlížení 

encyklopedií, ochutnávání, míchání ovoce a zeleniny, dále rodinná výchova – námětová hra Na 

rodinu, péče o panenky, vyprávění o své rodině, skládání puzzle Lidské tělo. 

 

Akce mateřské školy: 

• Seznamovací týden pro lepší adaptaci dětí v MŠ 

• Logopedické vyšetření 

• Výroba podzimníčků s rodiči 

• Návštěva vinohradu 

• Návštěva ZŠ Želetice s předškoláky 

• Drakiáda s rodiči  

• Plody podzimu – pečení jablečného štrůdlu 

• Halloweenský den v MŠ 

• Divadlo v Jihomoravském divadle Znojmo 

• Svatý Martin – pečení svatomartinských rohlíčků 

• Jablíčkový den 

• Výlet do Jihomoravského muzea 

• Návštěva na zahradě Luboše Cahy – vybírání vánočního stromku do MŠ 

• Mikulášská nadílka 

• Vánoční pečení perníčků 

• Vánoční besídka – videozáznam pro rodiče z důvodu COVID 19 

• Štědrý den v MŠ 

• Tříkrálový den v MŠ 

• Zimní olympiáda 

• Pohádkový týden – O veliké řepě a Dvanácti měsíčkách 

• Masopustní průvod 

• Červený den – přátelé, rodina a vztahy 



• Divadlo Rolničky v MŠ 

• Vítání jara – Morena 

• Karneval 

• Návštěva knihovny 

• Čarodejnický den v MŠ 

• Den matek – vystoupení v KD 

• Zápis do MŠ 

• Focení v MŠ 

• Cesta za pokladem 

• Den dětí 

• Rozloučení s předškoláky 

• Oslavy narozenin všech dětí 

 

6.  Účast v soutěžích – ZŠ 

Recitační soutěž – Horní Dunajovice 

Sportovní soutěž se ZŠ Želetice a ZŠ Skalice – Želetice  

Soutěž v malé kopané Mc Donald´s Cup - ZŠ Prosiměřice 

Florbalová soutěž ve Znojmě 

Soutěž ve vybíjené se ZŠ Trstěnice, Hostěradice, Višňové – ZŠ Višňové 

 

7. Propagace  

• žáci – stálá nástěnka, letáky v průběhu školního roku, Schránka důvěry, výstavky prací 

• děti – výstavky prací 

• zákonní zástupci – informace v žákovských knížkách, webové stránky školy, nástěnky, 

úřední deska 

• učitelé – pedagogické porady, složka s materiály v ředitelně školy 

• vystoupení na veřejnosti 

 

Ze všech školních akcí pořizujeme fotografie a seznamujeme veřejnost s činností naší školy na 

webu zs.hornidunajovice.cz, v budově školy a na obecním úřadě. 

 

8. Závěr 

 

 Veškeré aktivity, které ve škole proběhly, byly velmi úspěšné. Žáky i dětmi byly 

hodnocené kladně, obdobný byl i ohlas rodičů. V následujícím školním roce budeme 

pokračovat ve stejném přístupu, neboť se nám osvědčil. Akce byly přizpůsobeny aktuální 

situaci v naší škole. 

 

 

S hodnocením MPP seznámeny dne 21. 6.2022:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


