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Plán MPP na školní rok 2021/2022 

SOŠ a SOU Kaplice 

ZÁŘÍ 

- vytvoření MPP 

- zveřejnění akcí a dokumentů na webových stránkách školy 

- seznámit pedagogické pracovníky s MPP, harmonogramem akcí na školní rok 2021/22 

- adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků SOŠ a SOU (září–říjen) 

- charitativní akce (Světluška, Srdíčkový den, Kytičkový den) 

- aktualizace nástěnek a informačních panelů 

- Spirála do 2.MZ 

ŘÍJEN 

- vedení evidence sociálně patologických jevů, řešené případy se záznamy 

- vedení evidence schránky důvěry 

- Spirála do 2.MZ 

- akce dle harmonogramu MPP (adaptační kurz 1. ročníků SOŠ) 

LISTOPAD 

- spolupráce s rodiči problémových žáků 

- akce dle harmonogramu MPP (schůzky rodičů, film a setkání s pamětníkem příběhy 

bezpráví) 

PROSINEC 

- individuální práce se žáky 

- akce dle harmonogramu MPP (Srdíčkový den, maraton psaní dopisů, zahraniční 

exkurze) 

LEDEN 

- shromáždění informací o žácích na poradu pedagogů 

- akce dle harmonogramu MPP (historicko-naučný film, přednáška městské policie) 

 

ÚNOR 

- vedení evidence sociálně patologických jevů, řešené případy se záznamy 

- vedení evidence schránky důvěry 

- akce dle harmonogramu MPP (protidrogová prevence, infocentrum aktuální výstava) 



 

2 
 

BŘEZEN 

- výběr dalších aktuálních besed a seminářů 

- stmelovací kurz pro žáky 2. ročníků (březen–duben)  

- akce dle harmonogramu MPP (Srdíčkový den, přednáška se spisovatelem) 

DUBEN 

- shromáždění podkladů o žácích na poradu pedagogů 

- besedy a přednášky dle nabídky 

- akce dle harmonogramu MPP (schůzky rodičů, Peříčková sbírka) 

KVĚTEN 

- beseda/přednáška dle nabídky (kyberkriminalita, kyberšikana) 

- Český den proti rakovině 

ČERVEN 

- akce dle harmonogramu MPP (vodácký kurz, kurz přežití, exkurze Praha, sportovní 

den, charitativní akce Sluníčková sbírka) 

- příprava schůzky s rodiči žáků budoucích 1. ročníků 

- evaluace plnění plánu MP 

Roční plán je otevřený dokument, který bude průběžně doplňován o akce a programy dle 

aktuálních potřeb a dle nabídek pro školu: 

- přednášky Centrum pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov 

- Spirála – klima třídy, sociometrie 

- Charitativní akce v průběhu školního roku 

- Exkurze, besedy, přednášky policie státní a městské 

- Přednášky a besedy organizací zabývajících se prevencí sociálně patologických jevů 

mládeže 

- Kurzy, exkurze a besedy dle plánu časového harmonogramu v rámci MPP na školní 

rok 

- Sportovní aktivity a výcviky 

- Třídní výlety 

- Projektové dny 

- Tematické pobyty 

- Třídnické hodiny 

- Schránka důvěry 

Vypracovala:  

Mgr. Ilona Straková     ……………………………………   

Školní metodička prevence         
 


