MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
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Jméno a p íjmení editele
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Počet žák /student
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8

ZŠP – I. stupe

4
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ZŠP – II. stupe

4
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0

0

0

0

0
9

0
82

ZŠS

8leté Gymnázium – (Prima až Kvarta)
6leté Gymnázium – (Prima až Sekunda)
SŠ – ostatní
Celkem
Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
RCH – Rizikové chování
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
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ů. ZMůPOVÁNÍ SITUůCE VE ŠKOLE, PRO STůNOVENÍ CÍL
MPP
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE
1. Sociální a jiné okolí školy
Pro prevenci rizikového chování (kou ení tabákových výrobk , užívání omamných a
psychotropních látek, šikana, záškoláctví, krádeže ap.) jsou i v tomto školním roce tém totožné
podmínky jako v letech minulých, nebo i v současné dob jsou na naší škole projevy rizikového
chování jednoznačn aktuálním problémem.
Žáci naší školy v drtivé v tšin pocházejí ze značn nepodn tných a sociáln oslabených rodin. U
pom rn početné skupiny z nich byly také p i odborných vyšet eních diagnostikovány specifické
poruchy školních dovedností a v nemálo p ípadech také chování. Neustále se zvyšující míra
agresivity jak verbální tak i fyzické (leckdy dosahujících úrovn šikany) je jasn z etelná a bohužel
v současné dob neexistuje žádná plnohodnotná a v širokém spektru využitelná strategie ešení,
která by byla dostatečn účinná a dlouhodob efektivní. Tyto zmi ované projevy agresivity se
s nesnižující frekvencí rozši ují i na vztah pedagog – žák. Žáci mnohdy neznají ani své základní
povinnosti v p ímé opozici k tém dokonalé znalosti veškerých svých práv. V rodinném prost edí
nemají dostatečn kvalitní vzory chování, což vede k naprosté neúct k lidem, k okolí i k hmotnému
školnímu zázemí. K dosp lým lidem, pedagogickým pracovník m a všem ostatním mimo jejich
b žné hranice se chovají v nemálo p ípadech neurvale, agresivn a v četných p ípadech výsm šn a
nad azen .
Opakující je také odmítání pln ní zadávaných úkol a pokyn , hluboce nedostatečná domácí
p íprava na vyučování, promyšlené drzé vystupování a v neposlední ad dokonce i vulgární hrubé
porušování základních sociálních norem slušnosti.
Dalším výrazn se demonstrujícím problémem je soustavné ničení školního majetku, krádeže
nejen pen z a stálé porušování školního ádu. Mezi žáky naší školy je výrazným problémem také
značn rozší ený abúzus návykových látek – kou ení cigaret a to i u n kterých žák prvního stupn .
Na druhém stupni se pak p idružuje kou ení marihuany.
Celoročn spolupracujeme s pediatry, psychology, PČR, MP ČK a dalšími mimoškolskými
subjekty. Tato spolupráce je zcela funkční ve všech ohledech, avšak mnohdy není výsledek zcela
optimální, nebo jak bylo již výše uvedeno, neexistuje zp sob rychlého a nápravn p sobícího
ešení.
2. Informace od pedagog
Pedagogičtí pracovníci vnímají a zaznamenávají značn se zhoršující celkovou úrove chování
žák i jejich osvojování školních znalostí, návyk a dovedností.
Se stále se zvyšující frekvencí se setkávají s nejr zn jšími formami agresivních projev ,
patologických vzorc chování, vulgaritou, negativismem a v ad neposlední také s výhr žkami.
P ibývá vyhrocených situací a ve vyučovacích hodinách jsou pedagogičtí pracovníci nuceni
k v nování stále delších časových úsek strukturované náprav a ešení káze ských obtíží a to na
úkor samotné výuky.
Jako neoddiskutovatelný problém vnímají i p estávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami,
zejména pak p estávku „velkou“. Soustavným porušováním školního ádu a nevhodným chováním
o t chto p estávkách neakceptovateln nar stá riziko úraz .
Veškeré problémy, obtíže, školní výsledky, možnosti ešení, reálné zp soby náprav a celkový
stav jsou pravideln konzultovány p i všech pedagogických poradách pop . v p ímé spolupráci
s výchovnou poradkyní či vedením školy. Cílem t chto porad je vzájemná podpora, nové úhly
pohledu a domluva jednotných postup ešení obtíží obdobného charakteru v tzv. modelových
situacích, které vyplývají z každodenního kontaktu s žáky. Na pedagogických poradách se
v naprosté v tšin p ípad všichni pedagogičtí pracovníci shodují na tom, že nejvýrazn ji a
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nejefektivn ji by pomohla náležitá úprava legislativních rámc tak, aby byly zvýšeny pravomoci
pedagog i vedení školy.
3. Informace od rodič
Vzhledem k alarmujícímu nezájmu drtivé v tšiny zákonných zástupc o výchovu a vzd lávání
jejich d tí stejn jako o t ídní sch zky a další možnosti nabízející úzkou kooperativní formu vztahu
zákonný zástupce – škola, nemá naše škola prakticky žádný funkční prost edek k podrobn jšímu
zmapování jejich názor či postoj v či škole. Je ovšem nasnad , že tento p etrvávající a bohužel
nelepšící se stav vícemén dob e ilustruje vztah rodič ke škole a ke vzd lávání jakožto zp sobu
vedoucímu k dosažení širších možností uplatn ní se v praktickém život . Tento postoj je negativní,
v lepším p ípad pouze neutrální.
Kontakt s rodiči žák je realizován p evážn prost ednictvím žákovských knížek, což je značn
neosobní a spíše ješt více podporuje rodiče v negativním p ístupu ke škole jako takové. Dalším
zp sobem kontaktu jsou pohovory či výchovné komise v p ípad vážn jších p estupk . Takovýto
kontakt op t více devastuje již tak nep íznivý p ístup rodič ke školnímu prost edí.
Je ovšem t eba také íci, že s n kterými rodiči (je jich ovšem minimální množství) je komunikace
na vynikající či alespo dobré, p ijatelné úrovni.
Pro rodiče i žáky funguje v rámci školy tzv. schránka d v ry. Je však prakticky nevyužívána.
Op t je to evidentní projev naprostého nezájmu o jakoukoli zm nu.
Názory rodič na všeobecné d ní ve škole získáváme pouze z nahodilých poznámek
v žákovských knížkách či b hem ojedin lých osobních setkání. Nejčast ji se však setkáváme se
záporným p ístupem práv b hem výchovných komisí a pohovor .
Konzultačn poradenské služby jsou po p edchozí domluv poskytovány metodikem prevence
každý pátek od 11:45 do 12:15 v kabinetu prevence (2. patro, na konci chodby).
4. Informace od žák
Rizikového chování si všímají i samotní žáci a vnímají ho veskrze negativn . Ovšem vysoké
procento z nich se jej naproti tomu zárove i aktivn dopouští.
Žáci zvládnou rozlišit to, co je ješt v tolerovatelných mezích a co je již p ekračuje, ale v zásad
toto dokazují pouze p i hodnocení a komentování ostatních, v situacích modelových či v rámci
akademických diskusí ve vyučovaných p edm tech. Mnozí z žák nejsou schopni funkční
sebereflexe a autokorekce.
Sociální klima školy žáci hodnotí jako p ijatelné, v oblasti vlastních t íd jsou ve valné v tšin
spokojeni. Kritiky školy se dopoušt jí p evážn v pr b hu interpersonálních st et se spolužáky či
s pedagogy.
Jak již bylo výše uvedeno, žáci nevyužívají „schránku d v ry“. Jejich názory, pohledy a vnímání
d ní ve škole získáváme op t pouze z náhodných rozhovor , pozorování a b hem diskusí v rámci
vyučovacích hodin.
5. Hodnocení MPP minulého školního roku
K nejzávažn jším problém m se v minulém školním roce adil jednoznačn abúzus návykových
látek, šikana (nejčast ji verbálního charakteru), destruktivní projevy chování (ničení školního
majetku) a agresivní, vulgární jednání žák . Prognóza se v současné chvíli jeví jako naprosto
neut šená.
Nejvíce se v praxi osv dčila spolupráce s odborníky a institucemi a to i p es zjevnou skutečnost,
že její výsledky nebyly vždy okamžit viditelné. Dalším pozitivem bylo zavedení bezodkladné a
hlavn jednotné vysoké reaktivity všech pedagog na veškeré vzniklé problémy.
V rámci školy bylo uskutečn no velké množství besed, p ednášek, exkurzí a dalších animačních
akcí, které m ly pom rn dobrou odezvu. Žáci se také zúčast ovali nejr zn jších sportovn
lad ných akcí a výtvarných sout ží.
Cíle minulého školního roku v rámci preventivního p sobení na žáky byly prakticky totožné
s cíly vytyčenými v roce letošním (viz. B cíle vyplývající ze zmapování situace).
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B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE
Pro prevenci rizikového chování žák v rámci naší školy z stávají podmínky prakticky
nezm n né oproti minulému školnímu roku 2010/2011.
Stejn jako v letech p edchozích se jako team pedagogických odborník budeme s maximálním
možným nasazením snažit o co nejvyšší míru minimalizace rizik, náležitou informovanost
zákonných zástupc i žák samotných o dopadech abúzu návykových látek, šikan a ostatních
druzích rizikového chování. Dále pak budeme prost ednictvím zájmových kroužk p sobit na
pov domí žák o konstruktivním, produktivním a smysluplném využívání jejich volného času,
který pro n m že být p íjemným p ínosem.
Stálým cílem celého výchovn vzd lávacího procesu je dosažení pozitivní zm ny myšlení,
postoj , názor , vzorc chování a kultivace veškerých interpersonálních vztah . Tento cíl je
zam en p edevším na žáky, ale týká se samoz ejm i jejich rodič .
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C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Jak bylo uvedeno, všeobecné podmínky pro praktický výkon prevence rizikového chování jsou
v současné dob na naší škole op t tém identické, jako v roce lo ském.
Snižování možných rizik vzniku či prohlubování reálných d sledk rizikového chování budeme
realizovat v rámci úzké kooperace mezi sebou (pedagogičtí pracovníci, t ídní učitelé, metodik
prevence, výchovná poradkyn a vedení školy) i odborníky a p íslušnými institucemi.
Náležitou informovanost rodič i žák samotných budeme op tovn zajiš ovat prost ednictvím
internetových stránek školy, žákovských knížek, t ídních sch zek, osobních pohovor pop .
výchovných komisí tak, jak se v minulém školním roce ukázalo být nejefektivn jším.
Dále pak budeme prost ednictvím zájmových kroužk a ostatních volnočasových aktivit p sobit
na pov domí žák o konstruktivním, smysluplném a p ínosném využívání volného času.
Samoz ejmostí bude také dodržování jednotného postupu, d slednost ve všech ohledech a
naprostá netolerance k rizikovému chování.

I. PRÁCE PEDůGOGICKÉHO SBORU ů VEDENÍ ŠKOLY
1. V oblasti p ímé práce pedagog
Ke zdokonalování speciáln pedagogické práce p isp jí i v tomto školním roce r zná školení,
konzultace s odborníky na danou problematiku, úzká spolupráce s metodikem prevence, výchovnou
poradkyní, p íslušnými institucemi a samoz ejm také setrvale úzká plnohodnotná spolupráce mezi
všemi pedagogickými pracovníky.
I nadále budeme všichni dodržovat jednotná pravidla d slednosti, vzájemné podpory a okamžité
reaktivity.
Hlavní d raz bude znovu kladen na primární prevenci a v p ípad již existujících problém na co
nejefektivn jší prevenci sekundární.
Žáci budou mít op t na výb r z n kolika, erudovanými pedagogy vedených, zájmových kroužk ,
budou mít možnost zúčast ovat se exkurzí, besed, p ednášek i rozličných sportovních aktivit.
Zákonní zástupci žák budou op t okamžit informováni o všech d ležitých událostech týkajících
se jejich dít te.
2. Plán vzd lávání pedagogických pracovník v oblasti prevence RCH
Název a odborné
zam ení vzd lávání
Káze a klima školy

Počet
hodin
7

Datum konání Realizátor –
Počet školených
organizace, odborník
pedagog
26. 9. 2011
Mgr. Michaela Veselá
14

Pedagogičtí pracovníci se v rámci výuky budou zúčast ovat i všech besed, p ednášek, exkurzí, výstav a
dalších akcí, které naše škola zajistila pro tento školní rok.

3. Plán vzd lávání ŠMP v oblasti prevence RCH
Název a odborné zam ení
vzd lávání

Participace rodič na výchov žák s
poruchami emocí a chování v komunitním
systému

Počet hodin

Datum konání Realizátor – organizace,
odborník
25. 11. 2011
CPIV České Bud jovice
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Pro tento rok nejsou naplánovány žádné vzd lávací akce z oblasti prevence RCH pro ŠMP.

4. Zp sob spolupráce s ostatními pedagogy
V pracovním kolektivu na naší škole je spolupráce mezi jeho jednotlivými členy na velmi vysoké
úrovni. Všichni pedagogičtí pracovníci, metodik prevence, výchovná poradkyn i vedení školy pln
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participují na celkovém kvalitním výkonu a kooperují na úrovni umož ující plnohodnotný speciáln
pedagogický výkon ve všech oblastech zahrnujících p sobení na žáky.
V rámci každoročn realizovaných pedagogických porad, klasifikačních porad a metodických
sdružení jsou projednávána r zná úskalí, problémy a obtíže. Navrhovány jsou též relevantní
zp soby ešení a postup .
I nadále bude na naší škole pln funkční vzájemná podpora a spoluúčast všech zainteresovaných
pracovník p i ešení, nápravách či korekcích rizikového chování.
Počty pedagogických
pracovník
Vedení školy:
Z toho učitelé
Učitelé
Vychovatelé
Mist i odborné výchovy
Jiné (vepište)

Celkem:

Podílející se
aktivn na prevenci
2
2
12
2
0
1

2
2
12
2
0
1 (asistent pedagoga)

Nepodílející se
aktivn na prevenci
0
0
0
0
0
0

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
1. Zp soby seznámení rodič s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP
Zákonní zástupci jsou s činností ŠMP podrobn seznamováni v rámci t ídních sch zek, ale
vzhledem k nízkému počtu rodič dostavujících se na t ídní sch zky jsou možnosti ŠMP v tomto
ohledu ve značné mí e omezeny. ŠMP je ve škole kdykoli (s ohledem na b žnou pracovní dobu)
k dispozici a v p ípad telefonické domluvy jsou k dispozici i p esn stanovené konzultační hodiny
(každý pátek od 11:45 do 12:15).
Konzultovat se ŠMP je možné vše, co se týče rizikového chování pop . jiných problém s tím, že
ŠMP v rámci obecných poradenských služeb poskytne kontakt na p íslušného odborníka na
diskutovanou problematiku.
Rámcové informace také mohou poskytovat rodič m všichni pedagogičtí pracovníci.
V letošním školním roce byli všichni zákonní zástupci našich žák vyzváni, aby svým podpisem
vyjád ili souhlas či nesouhlas s možností poskytování poradenských služeb zajiš ovaných ŠMP a
VP. N kolik rodič vyjád ilo sv j nesouhlas, čímž znemožnili svým d tem p íjem plného
poskytování informací z mnoha oblastí, které by mohly být určující pro jejich další vzd lávání a
život. Tento nesouhlas se ovšem nevztahuje na školou po ádané a zajiš ované akce z oblasti MP
(besedy, exkurze, p ednášky apod.).
2. ůktivity pro rodiče
Vzhledem k absolutnímu nezájmu v tšiny rodič o cokoli, co se by jen okrajov týká školního
prost edí, nejsou a v budoucnu ani v plánu nebudou pro rodiče žák realizovány žádné mimo ádné
aktivity zprost edkovávané externími odborníky. Ovšem v p ípad projevení by jen minimálního
zájmu by bylo možné zajistit besedy na požadované téma.
V letošním roce se budeme op t snažit o obnovení alespo dílčího zájmu zákonných zástupc o
školu a aktivity školou po ádané. Bude se jednat o Vánoční besídku, velikonoční oslavy a ukončení
školního roku. Na tyto akce budou rodiče pozváni prost ednictvím pozvánek vyrobených d tmi
v rámci PV, VV či ICT.
Do zkvalit ování vztah mezi rodiči a školou se bude zapojovat i ŠD a zárove také všichni
pedagogičtí pracovníci školy v rámci čty pravidelných informačních sch zek zákonným zástupc m
určeným.
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V rámci oblasti „aktivity pro rodiče“ poskytujeme v současné dob obecné poradenské služby a
zprost edkováváme kontakty s odborníky či dalšími institucemi.
Název aktivity

Datum konání
-

-

Realizátor, p ednášející
-

3. ůktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Rodiče se mohou účastnit jakékoli akce po ádané naší školou. Mohou se zúčast ovat besed,
p ednášek, p edstavení, besídek či ostatních školních aktivit jejich d tí. Ale zájem je prakticky vždy
nulový i p es veškeré snahy pedagog i žák (výroba pozvánek, informování prost ednictvím ŽK,
webových stránek apod.). Níže uvedená tabulka tedy pro letošní rok z stane znovu nevypln na.
Jediným pozitivním článkem je spolupráce rodič žák ZŠ – S s pedagogickými pracovníky a
Asociací rodič a p átel zdravotn postižených d tí.
Název aktivity

Datum konání
-

-

Vedoucí programu
-

III. PROGRůM PREVENTIVNÍCH ůKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY
Zá í
íjen

Listopad

Prosinec

Leden

1. Zahájení nového školního roku
1. Zve ejn ní MPP na pedagogické rad a jednání s Š Mgr. Thonovou o MPP na rok
2011/2012
2. Aktiv ŠMP
3. Aktiv výchovných poradc
4. Ekofilm
5. Výtvarný podzim v Boud
6. MP beseda Policie ČR (ř. t .)
7. MP beseda Bezpečn na cest do a ze školy (4. a 5. t .)
8. MP beseda Bezpečn na cest do a ze školy (2. a 3. t .)
1. MP beseda Umíš sv dčit? (Ř. t .)
2. MP beseda Drogy – první program (Ř. t ída)
3. MP beseda Drogy – první program (7. t ída)
4. ÚP (ř. t ída)
5. MP beseda Drogy – t etí program (6. t ída)
1. Mikulášská besídka (1. stupe )
2. Vánoční besídka (1. stupe )
3. MP beseda Právo (ř. t .)
1. Výcvik na lyžích (7. t ída)
2. MP beseda Proč pot ebujeme zákony? (4. a 5. t .)
3. Cassiopeia Na jedné lodi (1. stupe )
4. Cassiopeia Na jedné lodi (2. stupe )
5. MP beseda Ústavní systém ČR, ústava (Ř. t .)
6. MP beseda Základní práva a svobody (7. t .)
7. Cassiopeia Na jedné lodi (1. stupe )
8. Cassiopeia Na jedné lodi (2. stupe )
9. MP beseda P estupkový zákon (Ř. t .)
10. Maškarní ples (ZŠS)
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Únor

B ezen

Duben

Kv ten

Červen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karneval (1. stupe )
Cassiopeia Na jedné lodi (1. stupe )
Cassiopeia Na jedné lodi (2. stupe )
MP beseda Šikana (2. a 3. t .)
MP beseda Šikana (4. a 5. t .)
Cassiopeia Na jedné lodi (1. stupe )
Cassiopeia Na jedné lodi (2. stupe )
MP beseda Sexualita a zákon (Ř. t .)
MP beseda Sexualita a zákon (ř. t .)
MP beseda Rasismus (7. t .)
MP beseda Rasismus (6. t .)
ÚP (Ř. t .)
Psí útulek (1. stupe )
ČČK Ukázky první pomoci (1. stupe )
HZS (1. stupe )
PČR – Víš, co smíš? (1., 2. a 3. t .)
PČR – Kyberšikana (2. a 3. t .)
PČR – Šikana (7. a Ř. t .)
PČR – Drogy a návykové látky (8. a ř. t .)
Psí útulek (2. stupe ) v areálu školy.
HZS (6. a 7. t ída)
ČČK p ednáška Drogová závislost (2. stupe )
MP Dopravní výchova – dopravní h išt (1. stupe )
MP st elecký den (výb r žák 2. stupn )
PČR – BESIP (1., 2. a 3. t .)
PČR – Kyberšikana (4. a 5. t .)
PČR – Kyberšikana (7. a Ř. t .)
PČR – Zákony, p estupky a tresty (7. a Ř. t .)
Den na písku (1. stupe )
Den na písku (2. stupe )
SHM (1. stupe )
SHM (2. stupe )
Školní výlet ZOO Hluboká (1. stupe a ZŠS)
Školní výlet (2. stupe – dle uvážení TU)

1. Zp sob seznámení žák s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP
Všichni žáci školy jsou v pr b hu celého školního roku seznamováni jasnou a pro n zcela
srozumitelnou formou o možnostech plynoucích z činnosti ŠMP a to v rámci t ídnických hodin
pop . b hem r zných diskusí ve vyučovacích hodinách tematicky se prevence týkajících. Dále pak
mají kdykoli možnost obrátit se na ŠMP. S jeho prací, konzultačními hodinami (viz výše),
umíst ním kabinetu prevence a s pr b hem osobních pohovor jsou seznámeni t ídními učiteli.
Informace jsou žák m poskytovány všemi pedagogickými pracovníky a to v rozsahu a hloubce
dle aktuální pot eby. V p ípad závažn jších obtíží jsou žáci ihned p esm rováni na ŠMP, který jim
poskytne okamžit relevantní pomoc, radu či poskytne kontakt na p íslušné navazující odborníky (v
takovýchto p ípadech ŠMP informuje neprodlen vedení školy i zákonné zástupce žáka).
ŠMP opakovan v pr b hu celého školního roku prezentuje svou činnost v jednotlivých t ídách a
detailn seznamuje žáky s možnými obtížemi, formou sd lování jejich dotaz , možnostmi pomoci i
s možnostmi následujících náprav.
Dále pak žáky seznamuje s možností využívání „schránky d v ry“ a klade d raz na vysokou míru
anonymity veškerých písemných stížností a upozorn ní do schránky vhozených.
Žáci jsou také seznamováni s počtem a jmény všech pedagogických pracovník , kte í mají
k informacím ze „schránky d v ry“ p ístup (v letošním roce bude mít p ístup pouze ŠMP).
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2. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov
ŠMP včasn , p esn a v pot ebném rozsahu informuje již na počátku školního roku vedení školy i
všechny další pedagogické pracovníky o p ehledu veškerých aktivit zajiš ovaných v rámci
metodiky prevence.
Žáci jsou samoz ejm také velmi podrobn a p ehledn seznamováni se školním ádem,
jednotlivými ády t íd (žáci si je tvo í sami pod dohledem t ídních učitel a po schválení jej signují)
i možnostmi žákovské samosprávy.
V pr b hu školního roku je dodržování t chto pravidel striktn vyžadováno. Všichni pedagogičtí
pracovníci po celý školní rok monitorují veškeré možné projevy rizikového chování a upozor ují
ŠMP i na sebemenší náznaky takovýchto jev .
Nejv tší možnosti a „prostor“ pro preventivní p sobení shledáváme v hodinách občanské
výchovy, prvouky a „výchovách“. Dále pak i v hodinách českého jazyka (sloh, literární výchova).
V t chto výše uvedených výukových celcích jsou následn informace získané v pr b hu besed,
exkurzí či p ednášek nenásilnou a pro žáky p ehlednou formou vkomponovávány do rámc
b žného učiva p edepsaného ŠVP tak, aby byly tyto informace žáky p ijaty a vhodným zp sobem
uplat ovány jako funkční alternativa k b žným vzorc m chování, názor m či postoj m.
Žáci díky tomu dále s informacemi kvalitn pracují ( ízené dialogy, diskuze, hry a cílené úkoly
zam ené na kooperaci mezi sebou navzájem či participaci na režimu t ídy ap.) a upev ují vhodné
návyky, názory a postoje. Mají cílen vytvo enou možnost pro sebevyjád ení, plnou sebereflexi a
společensky kvalitní formu kultivace interpersonálních vztah .
Dalším neopominutelný prostor pro preventivní p sobení má bez pochyby školní družina, kterou
v letošním školním roce využívá 2Ř žák , z nichž v tšina je v mladším školním v ku. Tento v k je
pro prevenci RCH jednoznačn nejvhodn jší. Spolupráce s vychovatelkami ŠD je v naší škole na
vynikajícím stupni, takže pln ní stanovených cíl a cílená zam enost na preventivní p sobení je
vysoce efektivní.
Vzhledem k výše uvedenému bude na veškerých besedách a p ednáškách účastna vždy alespo
jedna vychovatelka ŠD.
1. ročník (1. t ída)
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Učitel
p edm t
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Prvouka
Komunikativní dovednosti – požádat o uvoln ní na WC, omluvit Bc. R. Máčová
se apod. (hraní rolí, modelové situace)
Prvouka
Zásady osobní hygieny – mytí rukou, používání kapesníku aj.
Bc. R. Máčová
(hraní rolí, modelové situace)
2. ročník Ě2. t ída)
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
p edm t
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Prvouka
Pozor na neznámé lidi, lákání na sladkosti, svezení
automobilem, jak se chovat p i únosu (simulace situace)
Prvouka
Týrání zví at (vlastní zkušenosti, návšt va Psího útulku,
p ednáška odborníka)

Učitel
Mgr. L. Máčová
Mgr. L. Máčová

3. ročník Ě2. t ídaě
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Učitel
p edm t
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Vlastiv da Komunikativní dovednosti – požádat o uvoln ní na WC, omluvit Mgr. L. Máčová
se apod. (hraní rolí, modelové situace)
P írodov da Zásady osobní hygieny – mytí rukou, používání kapesníku aj.
Mgr. J. Jedličková
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4. ročník Ě4. t ídaě
Vyučovaný
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího
p edm t
vedení Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Český jazyk
Schopnost vyjád it sv j názor, komunikativní dovednosti,
formy společenského styku (rozhovor, modelové situace)
P írodov da
Prevence závislosti na návykových látkách (alkohol, tabák)
Pracovní výchova Osobní bezpečí p i cest do školy a ze školy, dopravní vých.
Pracovní výchova Šikana (beseda, modelová situace)
Pracovní výchova Nebezpečí úraz (videoprojekce, rozhovor, praktické ukáz.)
Pracovní výchova Nebezpečí napadení zví etem (návšt va Psího útulku v ČK)
5. ročník Ě5. t ídaě
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
p edm t
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
P írodov da Pozor na neznámé lidi, lákání na sladkosti, svezení automobilem,
jak se chovat p i únosu (simulace situace)
P írodov da Týrání zví at (vlastní zkušenosti, návšt va Psího útulku,
p ednáška odborníka)
P írodov da Ochrana zdraví a poskytnutí 1. pomoci p i úrazu, správná výživa
(p edávání informací)
Český jazyk Zásady vzájemné komunikace mezi d tmi, dít + dosp lý,
– KSV
podpora zdravého sebev domí
Pozor na neznámé lidi, lákání na sladkosti, svezení automobilem,
P írodov da jak se chovat p i únosu (simulace situace)
6. ročník Ě6. t ídaě
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
p edm t
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Občanská
Vysv tlení pojmu tolerance, handicap – život lidí a s lidmi
výchova
s postižením, tolerance k jiným národnostem, Romové –
kulturní zvláštnosti (p edávání informací, společná diskuse)
Český jazyk Já a ostatní, zvyšování sebev domí žák , šikana (společná
– KSV
diskuze, vlastní zkušenosti)
Pracovní
Bezpečnost p i práci v díln a na pozemku (p edávání
výchova
informací)
Matematika Pomoc slabším (spolupráce ve skupinách)
D jepis
Poznávání vlastního já, význam života a jeho ochrana
P írodopis
Vztah k p írod a t íd ní odpad
Výtvarná
Prevence negativního vztahu žák k výtvarnému um ní a
výchova
výtvarným hodnotám, podpora zájmu o kulturu (beseda)
Výtvarná
Rozvoj komunikace mezi žáky, podpora schopnosti
výchova
vyjád ení názoru na um l. dílo, vztah k vytvo . hodnotám
Pracovní
Chování a komunikace v kolektivu a mezi dosp lými, formy
výchova
projevu – zásady slušného chování (modelové situace)
Pracovní
Nevhodné domácí prost edí, p íprava vstupu do společnosti
výchova
(diskuse, ešení praktické situace)
Pracovní
Výchova k mate ství, správná funkce rodiny (p edávání
výchova
informací, společná diskuse, vlastní zkušenosti)
T lesná
Bezpečnost p i sportu, prevence úraz , ČČK – beseda,
výchova
praktické ukázky)
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Učitel
Mgr. J. Kopal
Mgr. L. Máčová
Mgr. J. Kopal
Mgr. J. Kopal
Mgr. J. Kopal
Mgr. J. Kopal
Učitel
Mgr. A. Fo tová
Mgr. A. Fo tová
Mgr. A. Fo tová
Mgr. A. Fo tová
Mgr. A. Fo tová

Učitel
Mgr. B. Thonová

Mgr. J. Kopal
Mgr. Z. Danielisová,
Mgr. J. Frei
Mgr. Z. Danielisová
Mgr. Ivan Hájek
Mgr. J. Frei
Mgr. Z. Danielisová
Mgr. Z. Danielisová
Mgr. Z. Danielisová,
Mgr. J. Frei
Mgr. Z. Danielisová,
Mgr. J. Frei
Mgr. Z. Danielisová,
Mgr. J. Frei
Bc. R. Máčová,
Mgr. Z. danielisová

7. ročník Ě7. t ídaě
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
p edm t
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Občanská
Rodinné vztahy – jak je udržovat a prohlubovat (p edávání
výchova
informací, společná diskuse, vlastní zkušenosti)
Občanská
Zásady správné výživy, poruchy p íjmu potravy, drogy
výchova
(p edávání informací, společná diskuse, vlastní zkušenosti)
Pracovní
Výchova k mate ství, správná funkce rodiny
výchova
Český jazyk Probouzet a následn prohlubovat úctu k postiženým d tem,
– KSV
lidem (vypravování)
Český jazyk Formou besed varovat p ed vlivy r zných náboženských
– KSV
sekt
T lesná
Bezpečnost p i sportu, prevence úraz
výchova

8. ročník Ě8. t ídaě
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
p edm t
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Občanská
Nastupující sexualita a rizika s ní spojená (p edávání
výchova
informací, společná diskuse, vlastní zkušenosti)
Občanská
P enos AIDS (p edávání informací, videoprojekce, společná
výchova
diskuse, vlastní zkušenosti)
Výtvarná
Prevence negativního vztahu žák k výtvarnému um ní a
výchova
výtvarným hodnotám, podpora zájmu o kulturu (beseda)
Výtvarná
Rozvoj komunikace mezi žáky, podpora schopnosti
výchova
vyjád ení názoru na um lecké dílo, vztah k vytvo eným
hodnotám
Matematika Pomoc slabším (praktická zkušenost b hem výuky)
Český jazyk Šikana a vztahy v kolektivu (úvaha)
Pracovní
Výchova k mate ství, správná funkce rodiny
výchova
Pracovní
Ochrana zdraví – b žné pracovní úrazy a první pomoc
výchova
(modelové situace), PČR – beseda Návykové látky
Pracovní
Sebehodnocení a vnímání neúsp chu, um ní empatie
výchova
(modelové situace).
Pracovní
Bezpečnost p i práci v díln a na pozemku
výchova
Pracovní
Krizové situace v rodin – domácí násilí, prevence
výchova
pohlavních chorob (p enos, léčba), zdravý životní styl
(p edávání informací, videoprojekce)
T lesná
P íprava na sportovní výkon a hygiena po sportování
výchova
(p edávání informací, praktická p íprava)
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Učitel
Mgr. L. Štrbková
Mgr. L. Štrbková
Mgr. Lenka Štrbková
Mgr. J. Frei
Mgr. K. He manová
Mgr. K. He manová
Bc. Radomila
Máčová,
Mgr. J. Jedličková

Učitel
Mgr. L. Štrbková
Mgr. L. Štrbková
Mgr. Alena Kubová
Mgr. Alena Kubová
Mgr. Aranka Fo tová
Mgr. I. Hájek
Mgr. L. Štrbková,
Mgr. I. Hájek
Mgr. L. Štrbková,
Mgr. I. Hájek
Mgr. L. Štrbková,
Mgr. I. Hájek
Mgr. L. Štrbková,
Mgr. I. Hájek
Mgr. L. Štrbková,
Mgr. I. Hájek
Mgr. J. Jedličková,
Mgr. I. Hájek

9. ročník Ě9. t ídaě
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího
p edm t
vedení Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Občanská
Prevence negativního p ístupu žák ke vzd lávání a
výchova
pracovnímu za azení, význam vzd lání pro život a kultivaci
osobnosti (beseda, vlastní zkušenosti)
Občanská
Výb r učebního oboru s ohledem na schopnosti a zájmy
výchova
žáka (samostatná práce d tí, beseda)
Matematika Spolupráce v kolektivu (práce ve skupinách)
P írodopis Vztah k p írod a její ochrana (diskuse)
P írodopis Ochrana zdraví – zdravý životní styl (p edávání informací,
vlastní zkušenosti)
Pracovní
Prevence neg. vztahu k práci a nekvalitního pln ní úkol
výchova
(motivace, kontrola pečlivosti a dokončení práce, vytvá ení
a upev ování kvalitních pracovních návyk a moráln
volních aktivit, vytvá ení zodpov dnosti za kvalitu).
Pracovní
Bezpečnost p i práci v díln a na pozemku
výchova
Český jazyk Zásady vzájemné komunikace d ti – dosp lí (samostatná
– KSV
práce d tí, hraní rolí)
D jepis
Nebezpečí rasismu, xenofobie – fašismus (p edávání
informací, diskuse, PC prezentace)
ZŠS – XR
Vyučovaný
p edm t
RV
TV
VU
RV
SV

PV

Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího
vedení Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
Ohleduplnost a spolupráce d tí (hry na d tském h išti)
Orientace v cizím prostoru (návšt va DDM, divadla, kina)
Osobní bezpečí p i cest do školy a ze školy (praktický
nácvik na p echodech, dopravním h išti apod.)
Komunikace s okolím (návšt va d tí v jiných t ídách,
komunikace s nimi i s dosp lými)
Orientace v barvách, p echod pro chodce (rozeznávat
barvy a jejich smysl na p echodu pro chodce p i každé
vycházce, cest do divadla apod.)
Učení se vzájemné pomoci (p i p evlékání, p íprav na
vyučování, r zných činnostech, nácvik pomoci slabším a
mén šikovným)

Speciální škola – 1. t ída
Vyučovaný Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího
p edm t
vedení Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita)
ČT
Komunikace s dosp lými (návšt va DDM, knihovny,
domluva s dosp lými, komunikace, kladení otázek apod.)
VU
Osobní bezpečí p i cest do školy a ze školy (d tské h išt ,
spolupráce s policií, hry a sout že zam ené na silniční
provoz)
VU
Práva a povinnosti d tí, ohleduplnost a slušné chování ve
škole i na ve ejnosti (modelové situace, p edávání
informací
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Učitel
Mgr. Alena Kubová

Mgr. Alena Kubová
Mgr. J. Frei
Mgr. Zuzana Danielisová
Mgr. Zuzana Danielisová

Mgr. J. Kratochvílová,
Mgr. Ji í Frei

Mgr. J. Kratochvílová,
Mgr. Ji í Frei
Mgr. Alena Kubová
Mgr. I. Hájek

Učitel
Mgr. Alena Bártová
Mgr. Alena Bártová
Mgr. Alena Bártová
Mgr. Alena Bártová
Mgr. Alena Bártová

Mgr. Alena Bártová

Učitel
Bc. Radomila Máčová
Bc. Radomila Máčová
Bc. Radomila Máčová

1. ročník Ě1. t ídaě
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
Víš, co smíš? – p ednáška
BESIP – p ednáška
Bezpečnost na cest do školy a ze školy – beseda
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Dopravní výchova – dopravní h išt
Výtvarný podzim v Boud
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Ukázky první pomoci
Drogová závislost - p ednáška
Karneval
Velikonoční besídka
Den na písku
SHM
Školní výlet
2. ročník Ě2. t ídaě
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
Víš, co smíš? – p ednáška
BESIP – p ednáška
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Výtvarný podzim v Boud
Bezpečnost na cest do školy a ze školy – beseda
Šikana - beseda
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Ukázky první pomoci
Karneval
Velikonoční besídka
Dopravní výchova – beseda
Den na písku
SHM
Školní výlet
3. ročník Ě2. t ídaě
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
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Realizátor
pracovníci PÚ
HZS, Č. K.
-

PČR
PČR
MP, Č. K.
Cassiopeia
MP, Č. K.
Pracovníci NPC Bouda
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy
ČČK
ČČK
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy

Realizátor
pracovníci PÚ
HZS, Č. K.
PČR
PČR
Cassiopeia
Pracovníci NPC Bouda
MP, Č. K.
MP, Č. K.
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy
ČČK
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy
MP, Č. K.
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy

Realizátor
pracovníci PÚ
HZS, Č. K.
-

Víš, co smíš? – p ednáška
BESIP – p ednáška
Kyberšikana – p ednáška
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Výtvarný podzim v Boud
Bezpečnost na cest do školy a ze školy – beseda
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Šikana – beseda
Ukázky první pomoci
Karneval
Velikonoční besídka
Dopravní výchova – beseda
Den na písku
SHM
Školní výlet
4. ročník Ě4. t ídaě
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
Kyberšikana – p ednáška
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Bezpečnost na cest do školy a ze školy – beseda
Výtvarný podzim v Boud
Šikana – beseda
Umíš sv dčit? – beseda
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Ukázky první pomoci
Karneval
Proč pot ebujeme zákony? – beseda
Velikonoční besídka
Dopravní výchova – beseda
Den na písku
SHM
Školní výlet
5. ročník Ě5. t ídaě
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
Kyberšikana – p ednáška
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Bezpečnost na cest do školy a ze školy – beseda
Šikana – beseda
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PČR
PČR
PČR
Cassiopeia
Pracovníci NPC Bouda
MP, Č. K.
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy
MP, Č. K.
ČČK
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy
MP, Č. K.
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy

Realizátor
pracovníci PÚ
HZS, Č. K.
PČR
Cassiopeia
MP, Č. K.
Pracovníci NPC Bouda
MP, Č. K.
MP, Č. K.
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy
ČČK
Pedagogičtí pracovníci školy
MP, Č. K.
Pedagogičtí pracovníci školy
MP, Č. K.
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy

Realizátor
pracovníci PÚ
HZS, Č. K.
PČR
Cassiopeia
MP, Č. K.
MP, Č. K.

-

Výtvarný podzim v Boud
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Ukázky první pomoci
Karneval
Proč pot ebujeme zákony? – beseda
Velikonoční besídka
Den na písku
SHM
Školní výlet

Pracovníci NPC Bouda
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy
ČČK
Pedagogičtí pracovníci školy
MP, Č. K.
Pedagogičtí pracovníci školy
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy

6. ročník Ě6. t ídaě
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
Kyberšikana – p ednáška
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Rasismus – beseda
Výtvarný podzim v Boud
Ukázky první pomoci
Drogy (t etí program) – beseda
Drogová závislost
SHM
Školní výlet
7. ročník Ě7. t ídaě
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
Kyberšikana – p ednáška
Šikana – p ednáška
Zákony, p estupky a tresty – p ednáška
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Drogy (první program) – beseda
Výtvarný podzim v Boud
Drogová závislost
Základní práva a svobody – beseda
Rasismus – beseda
P estupkový zákon – beseda
Den na písku
SHM
Výcvik na lyžích
Školní výlet
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Realizátor
pracovníci PÚ
HZS, Č. K.
-

PČR
Cassiopeia
MP, Č. K.
Pracovníci NPC Bouda
ČČK
MP, Č. K.
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy

Realizátor
pracovníci PÚ
HZS, Č. K.
-

PČR
PČR
PČR
Cassiopeia
MP, Č. K.
Pracovníci NPC Bouda
ČČK
MP, Č. K.
MP, Č. K.
MP, Č. K.
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy

8. ročník Ě8. t ída)
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
Kyberšikana – p ednáška
Šikana – p ednáška
Zákony, p estupky a tresty – p ednáška
Drogy a návykové látky – p ednáška
Drogová závislost
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Umíš sv dčit? – beseda
Drogy (první program) – beseda
Ústavní systém ČR, ústava – beseda
P estupkový zákon – beseda
Sexualita a zákon – beseda
Trestní právo – beseda
ÚP – exkurze s výkladem
Den na písku
SHM
Školní výlet
9. ročník Ě9. t ídaě
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Ěnap . p edávání informací, prožitková aktivita,…ě
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
Ekofilm
Drogy a návykové látky – p ednáška
Drogová závislost
Adaptační kurz – Na jedné lodi (zážitková pedagogika)
Výtvarný podzim v Boud
ÚP – exkurze s výkladem
Policie ČR – beseda
Právo – beseda
Sexualita a zákon – beseda
Den na písku
SHM
Školní výlet
Speciální t ídy
Preventivní aktivita a její zam ení, zp sob jejího vedení
Psí útulek – exkurze s výkladem a ukázkami
HZS – exkurze s výkladem a ukázkami
První pomoc
Výtvarný podzim v Boud
Den na písku
SHM
Maškarní ples
Školní výlet
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Realizátor
pracovníci PÚ
HZS
-

PČR
PČR
PČR
PČR
ČČK
Cassiopeia
MP, Č. K.
MP, Č. K.
MP, Č. K.
MP, Č. K.
MP, Č. K.
MP, Č. K.
Pracovnice ÚP
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy

Realizátor
pracovníci PÚ
PČR
ČČK
Cassiopeia
Pracovníci NPC Bouda
Pracovnice ÚP
MP, Č. K.
MP, Č. K.
MP, Č. K.
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy

Realizátor
pracovníci PÚ
HZS, Č. K.
ČČK
Pracovníci NPC Bouda
1. BCW
Krajský ú ad
Pedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci školy

3. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve t íd
Pozornost, stejn jako v roce lo ském, bude v nována také aktuálním náladám ve t ídách i
vztah m mezi jednotlivými t ídami.
Situace budou pr b žn monitorovány všemi pedagogickými pracovníky školy a v p ípad
podez ení či odhalení RCH budou tyto záležitosti okamžit ešen
2. 3. Jednorázové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce
1. Zahájení školního roku
2. Výtvarný podzim v Boud
3. Ekofilm
4. Beseda Policie ČR (ř. t ída)
5. Beseda Bezpečn na cest do a ze školy (4. a 5. t ída)
6. Beseda Bezpečn na cest do a ze školy (2. a 3. t ída)
7. Beseda Umíš sv dčit? (Ř. t ída)
8. Beseda Drogy – první program (Ř. t ída)
9. Beseda Drogy – první program (7. t ída)
10. ÚP (ř. t ída)
11. Beseda Drogy – t etí program (6. t ída)
12. Mikulášská nadílka (1. stupe )
13. Vánoční besídka (1. stupe )
14. Beseda Právo (ř. t ída)
15. Zimní výcvik na b žkách (7. t ída)
16. Beseda Proč pot ebujeme zákony? (4. a 5. t ída)
17. Adaptační kurz – Na jedné lodi (1. stupe )
18. Adaptační kurz – Na jedné lodi (2. stupe )
19. Beseda Ústavní systém ČR, ústava (Ř. t ída)
20. Beseda Základní práva a svobody (7. t ída)
21. Adaptační kurz – Na jedné lodi (1. stupe )
22. Adaptační kurz – Na jedné lodi (2. stupe )
23. Beseda P estupkový zákon (Ř. t ída)
24. Maškarní ples – speciální škola
25. Karneval (1. stupe )
26. Adaptační kurz – Na jedné lodi (1. stupe )
27. Adaptační kurz – Na jedné lodi (2. stupe )
28. Beseda Šikana (2. a 3. t ída)
29. Beseda Šikana (4. a 5. t ída)
30. Adaptační kurz – Na jedné lodi (1. stupe )
31. Adaptační kurz – Na jedné lodi (2. stupe )
32. Beseda Sexualita a zákon (Ř. t ída)
33. Beseda Sexualita a zákon (ř. t ída)
34. Beseda Rasismus (7. t ída)
35. Beseda Rasismus (6. t ída)
36. Velikonoční besídka (1. stupe )
37. ÚP (Ř. t .)
38. Exkurze psí útulek (1. stupe )
39. Ukázky první pomoci (1. stupe )
40. Exkurze HZS (1. stupe )
41. Víš, co smíš? (1., 2. a 3. t ída)
42. Kyberšikana (3. a 4. t ída)
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Datum
1. 9. 2011
íjen 2011
6. a 7. 10. 2011
10. 10. 2011
24. 10. 2011
31. 10. 2011
7. 11. 2011
14. 11. 2011
21. 11. 2011
22. 11. 2010
28. 11. 2011
Prosinec 2011
Prosinec 2011
5. 12. 2011
Leden 2012
5. 1. 2012
9. 1. 2012
9. 1. 2012
16. 1. 2012
23. 1. 2012
24. 1. 2012
24. 1. 2012
30. 1. 2012
Leden 2012
Únor 2012
6. 2. 2012
6. 2. 2012
13. 2. 2012
20. 2. 2012
21. 2. 2012
21. 2. 2012
5. 3. 2012
19. 3. 2012
26. 3. 2012
2. 4. 2012
duben 2012
duben 2012
duben 2012
duben 2012
duben 2012
duben 2012
duben 2012

Čas
8:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:00
10:00
10:00
8:00
10:00
10:00
10:00
8:00
10:00
10:00
10:00
8:00
10:00
10:00
10:00
8:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Realizátor
ZŠ
NPC Bouda
MD, ČK
MP, ČK
MP, ČK
MP, ČK
MP, ČK
MP, ČK
MP, ČK
ÚP, ČK
MP, ČK
ZŠ
ZŠ
MP, ČK
ZŠ
MP, ČK
Cassiopeia
Cassiopeia
MP, ČK
MP, ČK
Cassiopeia
Cassiopeia
MP, ČK
ZŠ
ZŠ
Cassiopeia
Cassiopeia
MP, ČK
MP, ČK
Cassiopeia
Cassiopeia
MP, ČK
MP, ČK
MP, ČK
MP, ČK
ZŠ
ÚP, Č. K.
PÚ, ČK
ČČK
HZS, ČK
PČR
PČR

43. Šikana (7. a Ř. t ída)
44. Drogy a návykové látky (Ř. a ř. t ída)
45. Kyberšikana (5. a 6. t ída)
46. Kyberšikana (7. a Ř. t ída)
47. BESIP (1., 2. a 3. t ída)
48. Zákony, p estupky, tresty (7. a Ř. t ída)
49. Ukázky práce se psy – areál školy (2. stupe )
50. Drogová závislost (7., 8. a 9. t ída)
51. Exkurze HZS (2. stupe )
52. Den na písku (1. stupe )
53. Den na písku (2. stupe )
54. SHM (1. stupe )
55. SHM (2. stupe )
56. Školní výlet (1. stupe a ZŠS)
57. Školní výlet (2. stupe – dle uvážení TU)

duben 2012
duben 2012
kv ten 2012
kv ten 2012
kv ten 2012
kv ten 2012
kv ten 2012
kv ten 2012
kv ten 2012
červen 2012
červen 2012
červen 2012
červen 2012
červen 2012
červen 2012

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
-

PČR
PČR
PČR
PČR
PČR
PČR
PÚ, ČK
ČČK
HZS, ČK
1. BCW
1. BCW
KÚ
KÚ
ZŠ
ZŠ

4. Volnočasové aktivity pro žáky
V lo ském roce byla nabídka zájmových kroužk ve stejném počtu, jako bude v letošním.
Počet nabízených volnočasových aktivit je v letošním školním roce také do značné míry ovlivn n
odpoledním vyučováním žák druhého stupn .
Název aktivity, akce, kroužku
Taneční kroužek
Sportovní hry
Počítače
ůkce plánované na letošní školní rok:
Malá kopaná
Stolní tenis
MČR Stolní tenis
Florbal
MČR Florbal
Plavání
Plavání krajské kolo
Malá kopaná krajské kolo
MČR Malá kopaná
Sportovní hry mládeže okresní kolo
Sportovní hry mládeže krajské kolo
Den d tí na písku 1. Stupe
Den d tí na písku 2. Stupe
Olympiáda ZŠS a 1. Stupe
MČR Sportovní hry mládeže
Plavecký výcvik
Lyža ský výcvik
Konvalinka p vecká sout ž

Datum nebo frekvence
konání
Vždy 1 hodina týdn .
Vždy 1 hodina týdn .
Vždy 1 hodina týdn .
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
Jednorázová akce.
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Vedoucí programu
Mgr. Alena Kubová
Mgr. Ivan Hájek
Mgr. Zuzana Danielisová

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE RCH

V pr b hu celého školního roku mají žáci možnost zúčast ovat se r zných kulturních akcí.
Návšt vy m stského divadla, kina, výstav či vernisáží i exkurzí. Také výchovných koncert a
v ad neposlední i akcí sportovních.
V rámci výuky navšt vují také MÚ v Č. Krumlov , M stskou knihovnu v Č. Krumlov a další
s výukou či výchovným p sobením související instituce.
Žáci jsou aktivními účastníky r zných výtvarných a t lovýchovných sout ží, v nichž pravideln
dosahují velmi dobrých výsledk .

V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

V současné dob naše škola velmi úzce spolupracuje s mnoha odborníky, institucemi a
odbornými pracovišti. Jedná se p edevším o d tské léka e, psychology, pracovníky PPP v Českém
Krumlov a SPC v Českých Bud jovicích, SVP v Českém Krumlov , PČR, m stskou policií,
klubem Bouda, ČČK a také s MÚ v Českém Krumlov .
Konkrétn pak spolupracujeme s odborem školství, sportu a mládeže a s odborem sociáln právní
ochrany d tí.
S výše uvedenými se v pr b hu školního roku budou ešit veškeré p ípadn vzniklé obtíže,
problémy a situace, které budou spadat do kategorie RCH a nebude možné je ešit lokáln v rámci
školy.
Organizace
Klub Bouda
PČR
M stská policie
Psí útulek Č. K.
ÚP Český Krumlov
ČČK
PPP
SPC v Č. B.
OŠSM
1. BCW, ČKTSS
ČKTSS
Spirála
DDÚ – SVP Homole
Internetové poradny:
Časopisy:
DDM v Č. K.
Ekocentrum Šípek
ICOS
HZS Č. Krumlov

Jméno odborníka
Ji í Muk
por. Bc. Michaela Pavlíčková
Bc. Pavel Pípal

Kontakt (adresa, telefon, e-mail)
jirimuk@seznam.cz, 728 217 797
pcrckpis@mvcr.cz, 724 250 835
777 589 932
606 640 507
ckrumlov@ck.mpsv.cz,380 303 836
380 711 570
380 711 505
387 311 945
380 766 412

MVDr. Peterová
Eva Pejchalová
Ing. Jana Áčová
pí. Koppová, pí. Geršlová
Pí. Selucká a další pracovnice OŠSM
Mgr. Romana Jedličková
Mgr. Jan Vobr
380 711 592
Mgr. Jan T ma
602 491 400, 380 712 426
p. Hart
387 203 490
www.sananim.cz, www.drogovaporadna.cz
Závislost a my, Prevence, Romano vo i
Denisa Sedláčková
724 957 755
sipek@roklinka.cz
Tomáš Zunt
380 712 202
p. Maurer
606 941 633

VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA

Veškerou písemnou i elektronickou dokumentaci a také záznamy o RCH shromaž uje Š, stejn
jako podklady a p ehled vzd lávacích akcí pro pedagogické pracovníky a preventivních aktivit
určených žák m.
ŠMP dodává Š vlastní podklady a zárove také zpracovává vlastní dokumentaci ve spolupráci
s VP.
Po celý aktuální školní rok budou evidována, zpracovávána a vyhodnocována veškerá pozorování,
diagnostiky a také informace, které se týkají RCH. V p ípad pot eby budou tyto prodiskutovávány
v rámci pedagogických porad či každodenních interpersonálních kontakt v pedagogickém sboru.
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P íslušné materiály a dokumenty budou, jako vždy, kdykoli k dispozici pro ostatní pedagogické
pracovníky.
Jednotná spolupráce všech pedagog a vedení školy by m la vést k vyšší efektivit a kvalitn jší
práci s žáky.
Sestavení a následné pln ní MPP by se m lo, dle p edpokladu, pozitivn odrazit také ve vlastní
evaluaci školy.
V záv ru letošního školního roku by se efektivita, funkčnost MPP a dosažené výsledky m ly op t
ov it diskusí a anonymním zhodnocením (schránka d v ry).

VII. ZÁV REČNÉ INFORMůCE
Datum
Seznámení editele/ editelky školy s MPP

5. 10. 2011

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP

6. 10. 2011
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Podpis editele/ editelky školy

