Minimální preventivní program
ZŠ Vendryně – školní rok 2015/2016
1. stupeň
Primární prevenci na prvním stupni mají na starosti především třídní učitelé.
S jednotlivými tématy se děti setkávají hlavně v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Během
výuky učitelé využívají především různé aktivizující metody, skupinovou práci, dramatickou
výchovu apod.
Hlavním cílem je navození příznivého psychosociálního klimatu třídy a získání
důvěry dětí. Žáci si postupně osvojují a upevňují základní návyky v rámci hygieny,
životosprávy a zdravého životního stylu, doví se základní informace o nebezpečí
experimentování s alkoholem a cigaretami. Pozornost se soustřeďuje i na prevenci šikany.
Velký důraz je kladen na spolupráci školy s rodiči žáků. Několikrát ročně jsou realizovány
velké školní akce, na níž jsou přítomni spolu s dětmi rodiče. (viz níže uvedený seznam)
2. stupeň
S tématy z oblasti prevence se pracuje nejčastěji v předmětech občanská výchova a
výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, český jazyk a literatura a dalších. Jednotlivá témata
jsou zpracována v tematických plánech jednotlivých předmětů. Jako vhodné se ukazuje
využití iniciačních metod, hraní rolí, skupinové práce, práce s médii – především vyhledávání
informací na internetu, debat a přednášek, diskusí a řešení problémů.
Hlavní snahou učitelů je vytvoření příznivého sociálního klimatu, předcházení vzniku
soc.-patolog.jevů, včasná diagnostika a intervence při vzniku sociálně-patologických jevů a
spolupráce s odborníky při jejich řešení. Třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence
věnují pozornost problematickým žákům (absence, záškoláctví, šikana, kouření, poruchy
příjmu potravy, asociální chování, projevy rasismu, intolerance apod.).
V aktualizovaném Vnitřním řádu školy jsou navrženy jednoznačné postupy při zjištění
šikany, toxikomanie, alkoholismu, přechovávání popř. použití tabákových výrobků nebo
drog.
Jak již bývá zvykem, škola organizuje v tomto školním roce třídenní Adaptační
program pro žáky 6. tříd.
Spolupracujeme s organizacemi: Ave (Petrovice u Karviné), RENARKON, Linka
bezpečí, PPP Třinec, nadace Albert, SDH Vendryně, Poradna pro ženy a dívky a jinými, které
nabízejí širokou škálu programů a přednášek pro žáky. V průběhu školního roku se
zapojujeme do různých dobročinných projektů.
Nabídka dalších aktivit pro žáky ( mimo rámec učiva jednotlivých předmětů )
Září

- Třídenní adaptační program pro žáky 6. A a 6. B „Ze školy přímo na hory“
(7.– 9. 9.2015)
- zpracování a distribuce školního Zpravodaje žákům a rodičům (harmonogram,
personální obsazení, nabídka kroužků a jiné)
- obnovení spolupráce s místní knihovnou, přispívání do Vendryňských novin
- činnost Školního časopisu
- Humanitární cvičení – 23. 9. 2015

Říjen - „Loučení s létem“ - drakiáda, lampiónový pochod Vendryní, především I. stupeň
- zapojení se do celoškolní akce Sbíráme s Popelou (sběr)

- Zdravá 5 – nadace Albert – správná životospráva – 1. stupeň (31. 10.)
- zahájení nejrůznějších mimoškolních aktivit, kroužků jako např. keramiky,
pohybových her, výtvarného kroužku, sborového a dalších
Listopad - červen
– prožitkové programy realizované občanskými sdruženími na I. a II. stupni (AVE,
Renarkon,…) – zaměření na vztahy, pozice ve třídě, kouření, šikana, drogy,
alkoholismus
- setkání s vězeňským terapeutem – 9. ročník - beseda
Listopad- prosinec
- Zapojení do projektu „Příběhy bezpráví“ (8., 9. třída)
- „Vánoční laťka“
- Zdravá 5 – nadace Albert – pokračování – 2. stupeň (5. – 8. 10.)
- setkání s okresní metodičkou
- multimediální přednáška v kině Kosmos v Třinci – „Láska Ano, děti ještě Ne“, 8.
třída
Leden – únor
- Vendryňský karneval I. stupně popř. Masopust – projekt ve spolupráci s obcí a
polskou školou
- lyžování s Marťánkem (I. stupeň)
- lyžařský výcvik 7. ročníku
- Olympiáda na sněhu alias Zimní olympiáda – celoškolní projekt
Březen –duben
- Březen – měsíc knihy - projekt I. a II. stupně
- Zapojení do projektu „Šance“ – II. stupeň
- Den Země – celoškolní projekt
- jednodenní lyžování v Bukovci
- BESIP
- Jarní dílny pro děti, rodiče a veřejnost – akce I. stupně
Květen
-

Den matek – představení 1. tříd , spolupráce s rodiči
Atletické závody – zapojení do celorepublikového projektu
Škola v přírodě – 4. A + 4. B

Červen
-

Den dětí – projektový den I. a II. stupně (aktivity zajišťují žáci 9. ročníku)
Návštěva předškoláků v 1. třídě
Radovánky
Atletické sportování – sportovní den I. stupně

Další akce v průběhu roku
 Exkurze, výstavy, návštěvy kina, workshopy, divadla, koncerty
 zapojení do soutěží sportovních (školní turnaje ve fotbalu, florbalu, přehazované,
stolním tenise apod.), uměleckých (školní recitační, řečnická a pěvecká soutěž),
dopravní ( Besip) (průběžně)
 kroužky – keramický, výtvarný, sportovní, matematický, jazykový, hudební,
šk.časopis




spolupráce s místními spolky – Záhradkáři, Svaz žen, Kynologický svaz, Pečovatelský
dům Záolší,
spolupráce s obecní knihovnou – besedy I. a II. stupně

Další oblasti a činnosti související s realizací MPP











Ve škole funguje Školní parlament (složen ze zástupců tříd 5. - 9. ročníku) pod
vedením paní učitelky Bazgierové a Rezkové
Žáci mají možnost využít Schránky důvěry v případě, když chtějí zachovat svou
anonymitu.
Výchovného poradce a metodika prevence mají zavedené konzultační hodiny pro
rodiče a žáky
Metodik prevence dle potřeby a v případě, že to vyžaduje situace, dochází do rodin a
konzultuje s rodiči(+žáky)
Metodik prevence se účastní povinných setkání s okresní metodičkou (minimálně 2x
ročně)
Je zřízena nástěnka s odkazy na linky důvěry a další instituce zabývající se odbornou
pomocí
Spolupracujeme s PPP, v případě potřeby s OSPOD, se sociálními kurátory, Policií
ČR, soudy
Rodičům je nabídnuta odborná poradenská pomoc - výchovný poradce, speciální
pedagog - další instituce zabývající se pomocí či poradenstvím, metodik prevence
Vlastníme odborné publikace, VHS, DVD k dané problematice
Průběžně vyhodnocujeme všechny akce a seznamujeme širší veřejnost s jejich
výsledky prostřednictvím internetových stránek školy (www.zsvendryne.cz), školního
časopisu, místního Vendryňského zpravodaje a Výroční zprávy.
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