Školní preventivní program
na školní rok 2017//2018
1. Úvod
Preventivní program školy proti rizikovým formám chování vychází ze Školní preventivní
strategie ZŠ Rosice, z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
na období 2013 – 2018, z Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 a
Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020, dále z Metodického pokynu ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
a je součástí Školního vzdělávacího programu ROScestník ZŠ Rosice, který vychází
z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

2.

Realizace

a) Jako součást výuky - výchovně vzdělávací působení proti rizikovým formám chování je
součástí výuky dle Školního vzdělávacího programu ROScestník ZŠ Rosice všech žáků
naší školy ve věku 6 – 15 let. Blíže specifikováno ve Strategii prevence
b) Volnočasové aktivity -

dlouhodobého charakteru
jednorázové akce organizované školou

c) Spolupráce s rodiči
Ad b) Volnočasové aktivity – nespecifická primární prevence
- dlouhodobé
Na Základní škole Rosice v letošním školním roce pracují tyto zájmové kroužky:.
Tvorba školního časopisu
Dys- klub
Dramatický kroužek
Eko kroužek
Logo kroužek „Mluvínek“
Tvůrčí psaní

Mgr. Jana Odehnalová, ing. Gabriela Folvarčíková
Mgr. Iva Laciná, Mgr. Hana Stejskalová
Mgr. Odehnalová Jana, Mgr. Richterová Vilma
Mgr. Adéla Kočičková, Mgr. Jiří Vocilka
Mgr. Adéla Koblížková
Mgr. Michaela Hantková

Preventivní program proti rizikovému chování o přestávkách:
Pro žáky 1. stupně

peer program

Pro žáky 2. stupně

Šipky

zodp. Hran
říjen - květen
zapojení školního parlamentu,
zodp.Min, Vol
listopad 2017

Preventivní program proti rizikovému chování na třídnických hodinách:
zásady slušného chování „Etiketa“ ve všech ročnících
průběžně, zodp.TU, Šp
Prevence proti rizikovému chování – ve všech ročnících
průběžně, zodp.TU, Šp
Preventivní program „Etika“ ve všech ročnících
průběžně, zodp.TU, Šp
Dopravní výchova 1. stupeň:
Dopravní výchova ve spolupráci s Besip – projekt dop.výchovy - učebnice
Pro 1. třídy
průběžně, zodp. TU
Dopravní výchova ve spolupráci s Policií ČR– zapojení do projektu „Kapka
prevence“
pro 2.třídy
průběžně, zodp. TU
Dopravní výchova ve spolupráci s Besip – projekt dop.výchovy – učebnice
Pro 4. a 5. třídy
průběžně, zodp. TU
- jednorázové aktivity: - specifická primární prevence
1.stupeň

Adaptační program pro 1. ročník

září 2017
Zodp. tř. učitelé 1. tříd, Hran
Návštěva SVČ Rosice – nabídka volnočasových aktivit –
v týdnu od 11. – 15. 9.2017
Adaptační pobyt pro žáky 4.ročníku
20. - 22. 9. 2017
Zodp. Špač, Hant, Hran, Pí, Kon, Har, Nek
Dopravní výchova ve spolupráci s Policií ČR – vycházka „Bezpečně do školy“
pro 1.třídy
12. 9. 2017
Zodp. Šp., TU 1. tříd
Den zdraví 1.stupeň

16. 10. 2017
Zodp.Šolt, Krou

Periodické mapování vztahů ve třídách

březen 2018
Zod. Šp, Gros, Hran

Pohádkový den nebo Pohádková škola

2.stupeň

1. 6. 2018
Zodp.Min, Vol, TU, šk.parlament

Adaptační pobyt pro žáky 6.ročníku
18. - 20. 9. 2017
Zodp. Hant, Špač, Hran, Řez, Rich, Vlad Hanu, Vol
Zapojit se do celostátní akce „Světlušky“ na pomoc zrakově postiženým
13. 9. 2017
Zodp. Špač, TU 9. roč.

Návštěva SVČ Rosice – nabídka volnočasových aktivit –
v týdnu od 11. – 15.9.2017
Den zdraví – součástí v
6.třídách – dívky – beseda „Proměny života“
- chlapci – Na prahu mužnosti
- kyberšikana – ve spolupráci s KŘ P ČR
7. třídách – dívky – beseda „Poruchy příjmu potravy“
- dívky i chlapci – zdravá výživa
8. třídách – dívky – beseda s gynekologem
9.třídách – interaktivní program Drogy, ve spolupráci s centrem Podané ruce
17.10.2017
Zodp.všichni vyuč., Krou, Špač, Pok.
-

nespecifická prevence

Vánoční výstava – prezentace výrobků, tradice

15. 12. 2017
Zodp.všichni vyuč.

Periodické mapování vztahů ve třídách

březen 2018
Zod. Šp, Gros, Hran

Akce ke Dni dětí

4. 6. 2018
Zodp. Min, Vol, všichni vyuč.

Ad c)
Spolupráce s rodiči:
Zkontrolovat podpisy rodičů v žákovské knížce, především informace o postupu školy
v případě výskytu zneužívání návykových látek ve škole a řešení šikanování
13. 9. 2017
Zodp. tř.uč
Beseda pro rodiče žáků 5. tříd Kyberšikana
13.9.2017
Zodp.Špač
Seminář pro rodiče žáků 1. tříd „Jak pomoci svému dítěti domácí přípravou“
říjen 2017
Zodp. Hran
Předání informačního materiálu o rizikových formách chování rodičům žáků 9. roč. –
ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
leden 2018
Zodp. Špač
Keramická dílna pro rodiče a děti na Vánoční výstavě
15. 12. 2017
Zodp. Žá
Dílna pro rodiče a děti
15. 12. 2017
Zodp. Gros

Den otevřených dveří

leden 2018
Zodp. Všichni vyučující

4. Konzultační hodiny
Jsou ustanoveny na pátek 7.15 – 8.45 hod v kabinetě p. uč. Špačkové, dv. č. 92.
Po předchozí domluvě možná konzultace kdykoliv.

5. Informace
Ve třetím patře západní budovy školy na chodbě je zřízena nástěnka školního metodika
prevence, na které jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace z institucí a organizací
působících v oblasti prevence rizikových forem chování. Na téže nástěnce je zavěšena
schránka na případné i anonymní dotazy. Tyto budou pravidelně ve 14 denním intervalu
zodpovězeny. Na nástěnce v přízemí západní budovy jsou pravidelně vyvěšovány informace
o nabídce volnočasových aktivit pro žáky naší školy.
Průběžně
Zodp. Špač
6. Spolupráce s ostatními odborníky
Konzultace s odborníky v pedagogicko - psychologické poradně
Konzultace s odborníky ve SVP
Pravidelná účast na schůzi školních metodiků prevence

dle potřeby
dle potřeby
říjen 2017
březen 2018

7. Spolupráce se státními a místními orgány
Spolupracovat s kurátorkou pro mládež při MěÚ Rosice
Pravidelná schůzka ŠMP s kurátorkou pro mládež
Účastnit se jednání komise prevence kriminality

dle potřeby
listopad 2017, březen 2018
dle pozvání

Spolupracovat s Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje i obvodním
oddělením
září 2017, červen 2018
Spolupracovat se SVČ Rosice
průběžně
8. Propagace
Využití místního tisku k prezentaci jednotlivých akcí
Prezentace akcí ve školním časopise Rosník
Prezentace minimálního preventivního programu na www. stránkách školy
využití školního rozhlasu - zajištění akcí

průběžně
průběžně
říjen 2017
dle potřeby

9. Evidence
Všechny akce bude evidovat školní metodik prevence

Mgr. Špačková Eliška, Mgr. Grossová Jana
školní metodičky prevence

V Rosicích dne 27.9.2017

