Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

školní rok 2012 - 2013

Školní metodik prevence:

Mgr. Dana Fraňková

Výchovný poradce:

Mgr. Irena Fišerová

Ředitel školy:

Mgr. Jaroslav Dejl

1. Sledované sociálně patologické jevy – oblasti prevence:
-

drogová závislost, alkoholismus, kouření
kriminalita, delikvence
virtuální drogy (počítače, televize, video)
patologické hráčství (gambling)
záškoláctví
šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus /multikulturní výchova/

2. Garanti programu:
1. Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Dejl
-

-

-

-

-

nese odpovědnost za Minimální preventivní program,
zajišťuje soustavné vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, informuje
pracovníky školy o vhodných a nejnovějších formách prevence a o situaci ve škole
z hlediska rizik,vzniku a projevu sociálně patologických jevů,
zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály pro realizaci
programu,
zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o Minimálním
preventivním programu školy a preventivních aktivitách , vytváří prostor pro aktivní
účast rodičů společně s dětmi na preventivních aktivitách školy,
sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit, vyhodnocuje na konci každého
školního roku Minimální preventivní program a vyvozuje opatření pro další
vzdělání,
průběžně sleduje situaci na škole z hlediska uvedených rizik,
zajišťuje, aby uvedená problematika byla ošetřena ve vnitřním řádu školy,
vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže na škole,
zodpovídá za zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu
stylu aj.,oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých ji
lze uplatnit,
při výskytu sociálně patologických jevů ve škole uvědomí o této skutečnosti
krajského školského koordinátora prevence nebo jiného odpovědného pracovníka
krajského nebo obecního úřadu
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2. Školní metodik prevence: Mgr. Dana Fraňková
-

-

-

-

-

-

-

koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole,
inovuje ho, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost,
odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně
vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky
etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. oblasti
preventivní výchovy,
poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti
prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných
jinými odbornými zařízeními,
navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci
Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy,
sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně
patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik
a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení
krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole,
uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou účelnost a lze u
nich měřit efektivitu,
spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským
koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito
pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu,
spolupracuje na základě pověření ředitelem školy se školskými a dalšími krizovými
poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání
v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže,
informuje o činnosti těchto institucí a organizací,
zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro
okresního metodika prevence, popřípadě krajského školského koordinátora
prevence.

3. Pedagogičtí pracovníci školy
-

uplatňují rozmanité formy a metody působení na jednotlivce a skupiny žáků
zaměřené na podporu jejich osobnosti a sociálního chování
realizují podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,
spolupracují s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence,
zavádějí etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. oblastí
preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů,
průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve třídách, při dozorech na
chodbách, v šatnách, jídelně, na exkurzích, akcích pořádaných školou z hlediska
uvedených rizik.

3

3.Úkoly:
1. Prohloubit vzorovou roli učitele (třídní učitel + všichni pedagogičtí pracovníci
školy). Třídní učitel jako garant zdravého klimatu ve třídě (práce v třídnických
hodinách).
2. Zvýšenou pozornost a péči věnovat žákům se zdravotními a sociálními riziky
včetně šikany - viz Školní program proti šikaně. (Všichni pedagogičtí pracovníci
školy: individuální pohovory, informace pro třídní učitele. Třídní učitelé:
spolupráce se školním metodikem prevence, výchovným poradcem,
zdravotnickými zařízeními, PPP, linkou důvěry, s okresním metodikem
preventivních aktivit, s oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže,
nestátními neziskovými organizacemi (o. s. Střed).
3. Podporovat nabídku kvalitního trávení volného času žáků školy -všichni
pedagogičtí pracovníci školy: školní družina, školní klub (kroužky, olympiády,
školní soutěže).
4. Sledovat a koordinovat práci žákovského senátu (koordinátor žákovského
senátu, ředitel školy, třídní učitelé).
5. Propagovat zdravý životní styl, finanční gramotnost a zodpovědnost, učení
asertivnímu chování, posílení psychologické odolnosti žáků, umění pomoci a
poradit kamarádovi (všichni pedagogičtí pracovníci školy, zejména učitelé
vlastivědy, přírodovědy, VkO a VkZ ve vyučování a tř. učitelé v třídnických
hodinách).
6. Aktuálně informovat, vzdělávat se, spolupracovat s výchovným poradcem a
školním metodikem prevence, využívat školení a aktivity, získávat odborné
informace, používat videokazety, brožury, knihy (všichni pedagogičtí pracovníci
školy). Usilovat o důvěryhodnost školního poradenského pracoviště.

Cílem je vytvoření bezpečného klimatu ve třídě a v celé škole.
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4. Základní školské dokumenty pro oblast prevence, legislativní
opora
-

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže (č.j.: 20 006/2007-51)

-

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j.: 24 246/2008-6)

-

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č.j.: 10 194/2002-14)

-

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a
mládeži páchané (č.j. 25 884/2003-24)

-

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance
(č.j. 14 423/99-22)

-

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 2005-2008
(č. j. 10 844/2005-24)

-

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) č. 561/2004 Sb.

-

Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.

-

Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.

-

Minimální preventivní program školy

-

Program proti šikanování

Legislativní normy a metodické pokyny nalézt na stránkách MŠMT.
(www.msmt.cz/dokumenty)
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5. Konkrétní akce ve školním roce 2012-2013
Cílová skupina: všichni žáci školy
Téma

Ročník

Třídnické hodiny

1. – 9.

Garant
tř. učitel

Termín
1krát týdně

Prevence a odstraňování
1. - 9.
škodlivých návyků a výchova ke zdraví

učitelé VkO
VkZ

průběžně

Zdravé zuby

1.-5.tř.

tř.učitelé .Poulová

celoročně

Projekt Zdravá záda

1.-5.

tř.učitelé,
R.Venhodová

celoročně

POBYTOVÉ AKCE
Projekt Škola v lese – Řásna apod.
(Jsme samostatní, nebojíme se
bez rodičů)

1.-5.(3 dny) třídní uč.+vych.ŠD

červen

Adaptační kurz – Jurenkova osada

6.roč.(3 dny) tř. učitel+další vyučující září
v dané 6. třídě
Výměnné zahraniční pobyty – Rakousko, Dánsko, Německo, Ukrajina
Lyžařské kurzy
Atletická soustředění

Preventivní programy vedené občanským sdružením STŘED
Besedy
Besedy – zdravotní výchova
Besedy k volbě povolání

8.roč.
9.roč.

Mgr. Eva Francová
Úřad práce
vých.por.

leden –
březen
říjenlistopad

Didakta-volba povolání

9.roč.

výchovný poradce
třídní učitel

říjen

Beseda rodičů s vedením školy

8,9.roč.

vedení školy.

září

Plán prevence se bude měnit podle aktuálních nabídek.
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6. Kontakty v oblasti prevetivních aktivit
1. Pedagogicko-psychologická poradna, Vltavínská 1289, 674 01 Třebíč
telefon: 568 848 815 – spojovatelka
ředitelka PhDr. Miluše Němcová
tel. 568 845 815
PhDr. Jana Matějková tel.568 845 461
(Vltavínská 1289, Třebíč)
(okresní metodik preventivních aktivit)
2. Městská policie: Velitel MP pan Prvák, Karlovo nám., Třebíč, tel.: 568 838 381
Služebna 568 83 83 83
Koordinátora soc. patologických jevů Lucie Štěrková

3. OŘ Policie ČR: Marcela Lavická , Bráfova 11, Třebíč, tel.: 974 277 207
4. Kontaktní centrum: K-centrum, p. Svobodová, Hybešova 10, Třebíč,
tel.: 568 840 688
5. Kancelář Zdravé město MÚ Třebíč, Iveta Ondráčková, 568 805 307
6. OSPOD - kurátor sociální prevence, JUDr Svatava Rozenkrancova
tel. 568 805 249
7. Úřad práce, Jana Minaříková, tel. 568 404 652
8. Okresní soud – Mediační služba,PeadDr. Jaroslava.Auerová, tel. 568 842 502
731 692 746
9. MUDr. Pavel Janovský – program sexuální výchovy pro 8. ročník
10. STŘED, Mládežnická 229, Třebíč
zastoupeným ředitelkou sdružení Mgr. Martinou Bártovou, tel. 775 725 655
Mgr. Veronika Dvořáková, tel. 775 725 668
11. Zřizovatel Město Třebíč – odbor školství – Mgr. Pavel Pacal, tel.568 896 132
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