Preventivní program na rok 2017/2018
Cíl preventivního programu:
 Zaměřit se na jednotlivé oblasti rizikového chování žáků I. a II.
stupně, především v oblasti mezilidských vztahů, agresivního
chování, šikany a dalších forem násilného chování.
 Seznámit žáky s důsledky při porušování zákona.
 Žáky lépe seznámit s právní normou (školní řád, trestní zákon)
 Učit žáky řešit konfliktní situace.
 Vytvořit podmínky pro účinnou prevenci rizikového chování,
zvyšovat sociální kompetence dětí, rozvíjet dovednosti, které vedou
k samostatnému rozhodování, posilování sebedůvěry, odmítání všech
projevů agresivity, porušování zákona a přispívají ke správnému
vedení ke zdravému životnímu stylu.
 Navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě.
 Osvojování a upevňování základních návyků ve všech předmětech
 Důraz na spolupráci-žák+ rodič+ pedagog

Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi
 Spolupráce s výchovným poradcem, třídními učitelkami,
vychovatelkou, asistentkami, dále se širokými poradenskými
zařízeními, lékaři, kurátory a s dalšími odborníky, institucemi a
organizacemi.
 V letošním roce dojde k navázání spolupráce s okresní metodičkou
prevence v Trutnově, Mgr. J. Kaplanovou a Mgr. L. Tomanem

Preventivní program pro školní rok 2017/2018
Září
Seznámení pedagogických pracovníků s náplní a obsahem MPP
(zapojení všech pedagogických pracovníků do preventivní činnosti)
Včasná diagnostika rizikového chování v třídních kolektivech
Dentální hygiena
Říjen
 Informace pro rodiče- činnost MPP
 Hygienické zásady, čistota těla, osobního prádla – TU
 Kočičí zahrada
Akreditovaný program zaměřený na rozvoj sociálních
dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování má 12
lekcí (lekce jsou 2 vyučovací hodiny).
Cílovou skupinou jsou žáci 1. stupně. Jedná se o příběhy, kde žijí samé kočky
Typ prevence
Jedná se o specifickou všeobecnou primární prevenci rizikového chování.
Cílem této metody je
rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi
spolužáky i vytvářet zdravé klima ve třídě. Umožňuje také žákům bezpečně projevit své
názory, pocity a zážitky.
 I. stupeň
1.Tajná schůzka
Lekce 1.
Téma:
- zvědavost
- zvídavost
- tajemství
- tajemnost (mystika)
 II. stupeň
Normální je nekouřit – kouření, alkohol - pět lekcí po 2 vyuč. hodinách. Jde o program
zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření,
návykových látek, drog.

Listopad
 I. stupeň
 Lekce 2: Kocour Siam
Téma:
- štěstí
- spokojenost
- problémy
- špatná nálada
- zvládání nepříjemných stavů
 II. stupeň
Normální je nekouřit – odmítnutí drogy
Prosinec
 I. stupeň
 Lekce 3: Pantoflíček se bojí tmy
Téma:
- strach
- odvaha
- rozdílné prožívání strachu
- odvaha na nesprávném místě a v nevhodnou dobu může být nebezpečná
Leden
Zdravá 5
 I. stupeň
 Lekce 4: Smrt Skvrnčina dědečka
Téma:
- smrt
- ztráta
 II. stupeň
Normální je nekouřit – stres, emoce
Únor
Lekce 5:
Téma: Závod
- lež
- podvod
- „fair play“ jednání
- Pomsta
 II. stupeň
Normální je nekouřit – sebevědomí

Březen
 I.stupeň
 Lekce 6: Přátelství
 Téma: přátelství
- vyčlenění z kolektivu
 II. stupeň
Normální je nekouřit – riskuj - shrnutí/vědomostní test/
Duben
 I. stupeň
 Lekce 7: Špatný vtip
Téma:
- tlak skupiny
- obhájení svého názoru
Květen
 I. stupeň
 Lekce 8: Když si pomáháme, jde to líp
Téma:
- spolupráce
- řešení problémů
 II. stupeň
 Výběr z aktuální nabídky – besedy ze SZŠ v Trutnově
Červen
 I. stupeň
 Lekce 9: Jak Fouska bolelo bříško
Téma:
- nemoc
- užívání léků
- dávkování

