Školní rok: 2015-2016

Minimální preventivní program
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, PREVENTIVNÍ TÝM
Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP

Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov 36301
okres Karlovy Vary

Jméno a příjmení ředitele

Mgr.Rudolf Radoň

Telefon na ředitele

351124821

E-mail na ředitele

reditel@3zsostrov.cz

Jméno školního metodika

Ing.Lada Budinská

prevence

Konzultační hodiny: každý čtvrtek, od 14.00 hod do 15.00
hod, nebo dle dohody kdykoli

Telefon

351124 821

E-mail

lada.budinska@seznam.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

Klinika adiktologie, 1.lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Jméno výchovného poradce

Mgr.Simona Hnátová

Telefon

351124821

E-mail

schmidtova.s@email.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

UJEP Studium pro výchovné poradce

Jméno školního psychologa

-----------------

Telefon

-----------------

E-mail

-----------------

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

ZŠ - I stupeň

12

283

17

ZŠ - II.stupeň

8

174

19

Celkem na škole*

20

457

37

2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE

Základní škola Májová je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm. Součástí školy je školní
družina, dvě tělocvičny a atletický ovál. Zřizovatelem je Město Ostrov, Jáchymovská ul. 1.
Spádovost školy je určena vyhláškou města Ostrova, je-li volná kapacita, může škola
umístit žáky do jednotlivých ročníků na základě žádosti rodičů i z jiného spádového obvodu
či obce. Jsme školou se všeobecným zaměřením. Právní forma školy: příspěvková
organizace.
Ve školním roce 2015 – 2016 navštěvuje školu 457 žáků.

Ve škole pracuje 37

pedagogických pracovníků. Žáci všech ročníků se vzdělávají podle vzdělávacího programu:
školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Zelená pro život, č.j. : 1/550/11.
Program 1.- 5.tříd je doplňován o prvky činnostního učení – moderní formy výuky Tvořivá
škola. Pro práci se žáky s poruchami učení a chování je využíváno směrnice MŠMT
k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol č. j. 13 710/2001-24.
Od 1.9.2014 platí nový školní řád, který je rovněž zveřejněn na stránkách školy.
Program je zaměřen na všechny věkové kategorie žáků, zvláště na žáky ve věku 12 až 15
let, tedy nejohroženější skupinu. MPP je realizován jako prevence sociálně-patologického
chování žáků a vytvoření zdravého školního klimatu.
V oblasti sociálně patologických jevů se dle výzkumu ve škole potýkáme zejména
s agresí, se záškoláctvím, kouřením a šikanou našich žáků. Škola se snaží zabezpečit
zájmové útvary, které vycházejí z aktuálních potřeb. Zájmové útvary jsou realizovány na
půdě školy i mimo ni.
S preventivním týmem spolupracují v širším kruhu všichni třídní učitelé: hrají stěžejní
úlohu při naplňování MPP, mapují vztahy ve své třídě, vhodnými aktivitami navozují
zdravé prostředí v kolektivu, konzultují a úzce spolupracují s metodičkou prevence,
výchovnou poradkyní a vedením školy, také s ostatními pracovníky školy a rodiči,
seznamují žáky s MPP, podílí se na léčbě vztahů v kolektivech, ve kterých se vyskytla
šikana, důsledně postihují - navrhují postihy- v případě porušení školního řádu, s rodiči
komunikují nejen prostřednictvím třídních schůzek, ale ihned, když se objeví problém.

Vnitřní informační zdroje: odborná literatury a časopisy, webová stránka školy,
schránka důvěry, školní časopis, rozhlas a nástěnky.
Vnější zdroje školy: - webové stránky MŠMT, web prevence-info.cz, web odrogách.cz,
web adiktologie.cz
- metodická pomoc - poradenský metodik prevence při pedagogicko-psychologické
poradně Mgr.M.Fialová, dále krajský školský koordinátor prevence Ing. Eva Cíchová,
spolupráce ředitele školy a výchovného poradce.
-

sociální síť – organizace, na které se škola obrací v indikovaných případech:
1. protidrogový koordinátor: Ing.Bc.Š.Benešová
2. manažer prevence kriminality: Ing.Bc.Š.Benešová
3. kurátoři pro děti a mládež
4. OSPOD a komise sociálně právní ochrany: vedoucí odboru M.Světlíková,
vedoucí oddělení OSPOD Eva Homolková
5. Policie ČR: vedoucí npor.Bc.Martin Filip
6. městská policie: strážník Lukáš Janda
7. praktičtí lékaři

- přehled vzdělávacích programů pro ŠMP a ostatní ped.pracovníky

3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP
Cíl:

Nácvik a podpora sociálních dovedností žáků na obou
stupních školy.

Ukazatele dosažení cíle:

Měsíční hlášení třídních učitelů a jejich reference.

Zdůvodnění cíle:

Viz níže přehled četnosti výskytu v minulém škol.roce.

Návaznost na dlouhodobé

Podpora sociální prevence.

cíle:

Cíl:

Redukce neomluvených hodin žáků.

Ukazatele dosažení cíle:

Měsíční hlášení třídních učitelů a jejich reference, stav
skutečných neoml.hodin v elektronické třídní knize.

Zdůvodnění cíle:

Stav neoml.hodin je stále vysoký .

Návaznost na dlouhodobé

Podpora sociální prevence (správné životní návyky),

cíle:

posilování právního vědomí žáků i rodičů.

Cíl:

Snižování popř.oddálení kuřáckých závislostí.

Ukazatele dosažení cíle:

Měsíční hlášení třídních učitelů a jejich reference.

Zdůvodnění cíle:

Výskyt kuřáků stále v nižších ročnících.

Návaznost na dlouhodobé

Podpora informovanosti žáků.

cíle:

4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
a) Pedagogové
Název a odborné zaměření

AGRESIVITA, NÁSILÍ A ŠIKANA VE ŠKOLE

vzdělávání
Stručná charakteristika

Cílem semináře je naučit pedagogické pracovníky zacházet
se školním násilím, rozpoznat ho, identifikovat a navrhnout
způsoby

řešení,

eliminace

nebo

vytvořit

výchovně

nápravný plán ve spolupráci se žákem a jeho zákonnými
zástupci. Účastník si osvojí dovednosti nutné k zacházení
s agresí a šikanou, napadením učitelů, zneužíváním moci
učitelů vůči žákům, agresivitou mezi žáky, zacházením se
zbraněmi ve školním prostředí a vandalismem aj.
Důležitým

cílem

je

také

orientace

v síti

dalších

zúčastněných institucí (rodina, samospráva…).
Realizátor/lektor

MGR. MICHAELA VESELÁ, SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, O.S.

Počet proškolených pedagogů

35

Počet hodin

8

Termín konání

14.9.2015

Název a odborné zaměření

ANTISTRESOVÝ PROGRAM PRO SBOROVNU

vzdělávání
Stručná charakteristika

Program je zaměřen na podporu a obnovení sil
u účastníků kurzu, na práci se syndromem vyhoření
a na podporu psychohygieny u školských pracovníků.
Formy práce, které budou v rámci kurzu použity, lze
využívat téměř v plném rozsahu při práci s dětmi. Zaměření
programu–

projekt

spolupráce

ped.sboru

zaměřený
v oblasti

na

podporu

specifické

týmové
primární

prevence.
Cílem je vzdělat pedagogy v možnostech a způsobech práce
se stresem za účelem zkvalitňování práce s třídním
kolektivem a jako prevenci sociálně nežádoucích jevů.
Projekt vychází z předpokladu, že třídní učitel je člověkem,
který má ve škole k dětem nejblíže, zodpovídá za ně a je
motivován k tomu, aby usiloval o zvýšení kvality své třídy,
potažmo se podílel na vytváření klimatu celé školy. Pokud

je tato zodpovědná osoba ve stresu, ve stavu únavy či
přetížení, nepodává pak plnohodnotný výkon. Celé školení
je nastaveno tak, aby se podstatná část realizovaných
technik mohla aplikovat i pro žáky, neboť i oni prochází
zátěžovými obdobími během školního roku, a je tedy dobré
i po této linii se třídou pracovat.
Efektivita programu je pak s ohledem na výše zmíněné
dvojí.
Realizátor/lektor

PhDr. Helena Vrbková, organizace Život bez závislostí

Počet proškolených pedagogů

36

Počet hodin

14

Termín konání

31.8.2015 - 1.9.2015

Název a odborné zaměření

SEMINÁŘE,

vzdělávání
Stručná charakteristika

ŠKOLENÍ,

AKREDITOVANÉ

KONFERENCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2015

Zvyšování

profesní

a

preventivní

pedagogů
Termín konání

PROGRAMY,

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2015-2016

připraveností

b) Žáci
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Ročník/pololetí
1.

Předmět
PRV

Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Téma
Chování o přestávce

Časová dotace
1

Vyučující
Mgr.J.Roulová
Mgr. J.Svobodová
Kubištová Jiřina

1.

PRV

Člověk a jeho svět

Co podporuje/škodí našemu

2

zdraví?

Mgr.J.Roulová
Mgr. J.Svobodová
Kubištová Jiřina

2.

PRV

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho okolí. Rodina a já. 2+1

Mgr. M. Prokopová
Mgr. M.Bonaventurová
Mgr. H. Daníčková

3.

PRV

Člověk a jeho svět

Rodina a já.

1

Mgr. M. Podrábská
Mgr. M.Budaiová

3.

PRV

Člověk a jeho svět

Důležitá telefonní čísla.

1

Mgr. M. Podrábská
Mgr. M.Budaiová

3.

PRV

Člověk a jeho svět

Správné a nesprávné chování

2

ke kamarádům.
4.

VL

Člověk a jeho svět

Setkání s cizím člověkem.

Mgr. M.Budaiová
2

Říkáme - ne.
4.

VL

Člověk a jeho svět

Jak se chováme a jak to vidí

Př

Člověk a jeho svět

Co podporuje/škodí našemu

Mgr. M.Müllerová
Mgr. O. Plevková

1

ostatní.
5.

Mgr. M. Podrábská

Mgr. M.Müllerová
Mgr. O. Plevková

2

Mgr.H.Markvartová

zdraví?
5.

Vl

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho okolí.

Mgr.H.Krchová
1

Mgr.H.Markvartová
Mgr.H.Krchová

7.

ČJ

Jazyk a jazyková komunikace

Drogy, HIV, Rómové

2+2

Budinská, Hnátová

8.

VZ

Člověk a příroda

Návykové látky

4

Petrová

8.

VZ

Člověk a příroda

Zdraví člověka

3

Petrová

8.

VZ

Člověk a příroda

Duševní hygiena

2

Petrová

8.

VZ

Člověk a příroda

Stres v našem životě

2

Petrová

8.

VZ

Člověk a příroda

Lidské tělo a následky

4-5

Petrová

nevhodného životního stylu
9.

Z

Člověk a příroda

Národnost,rasa,náboženství

3

Kovářová

9.

CH

Člověk a příroda

Člověk a společnost

4-5

Šetka

9.

CH

Člověk a příroda

Návykové látky

4

Šetka

c) Rodiče
Název programu

Série přednášek a besed

Stručná charakteristika programu
Realizátor

Půjde o souhrn besed a přednášek jak s pedagogy školy (speciální pedagogové, preventisté,
výchovná poradkyně) tak i o externí odborníky.
Preventivní tým ZŠ

Počet hodin programu

2 setkání

Termín

Školní rok 2015-2016

Zodpovědná osoba

Ing. Lada Budinská

Specifická prevence
Pro realizaci MPP škola využívá následujících zdrojů:
Vnitřní zdroje
Specifická prevence
-

Preventivní tým (výchovný poradce, metodik prevence pro I. a II .stupeň, zástupce
vedení školy)

-

Individuální konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce - Sociometrie (individuální
práce, práce s třídou)

-

Intervenční pobyty, projektové dny,

-

Školní web (www.3zsostrov.cz)

-

Školní schránka důvěry

-

Školní literatura vztahující se k rizikovému chování

-

Odebírání časopisu Prevence

Nespecifická prevence
-

výlety, školy v přírodě, projektové dny, ozdravné pobyty, zahraniční zájezdy

-

třídnické hodiny (nejméně 2x za pololetí, jinak podle potřeby třídy)

-

Školní parlament

Vnější zdroje
-

Policie ČR

-

Městská Policie Ostrov

-

Člověk v tísni

-

Pedagogicko psychologická poradna Karlovy Vary

-

Linka důvěry

-

OSPOD

-

Společnost ACET a přednášky pana Pospíšila na téma: Sex, AIDS, vztahy

Časový harmonogram
1. V průběhu celého školního roku bude probíhat dlouhodobá primární prevence.
Na 1. stupni zajišťuje zejména třídní učitel, na 2. stupni třídní učitel a všichni
ped.pracovníci. Budou realizovány četné aktivity, vycházející z učebních
plánů, zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti,
konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor,
řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí,
kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před
manipulací, předávání informací.
2. Pro 1.stupeň v 2. pololetí plánované akce na dopravním hřišti a besedy
s preventistou Městské policie Ostrov (celoročně), dále pokračování
v preventivním programu Ajax (zvyšování právního vědomí u dětí). Pro 2.
stupeň v 2. pololetí besedy s preventistou Městské policie Ostrov, preventivní
přednášky o šikaně, kouření a návykových látkách (1. pol.), dále přednášky
pana Pospíšila ze společnosti ACET na témata: Sex, AIDS, vztahy.
3. V 1. pololetí školního roku bude realizován intervenční vrstevnický pobyt pro
žáky 5. ročníku.
4. V rámci třídních schůzek (listopad a duben) budou prostřednictvím TU
prováděny monitoringy směrem k rodičům žáků.
5. V přípravném týdnu bude ped.sbor ošetřen Antistresovým programem,
dodavatelská org. PhDr. Helena Vrbková, organizace Život bez závislostí.
6. Začátkem školního roku budou všichni ped.pracovníci proškoleni v oblasti
šikany, dodavatelská organizace Společně k bezpečí, zastoupená Mgr.
Veselou.
7. Budou nadále probíhat třídnické hodiny v jednotlivých ročnících (datum a
téma budou zapsány v Poznámkách v programu Bakalář). TU budou dle
možností plánovat společné třídní akce.
8. Ve dnech 11.-15.10.2015 se žáci jednotlivých tříd 1. a 2. stupně zúčastní
Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana.
9. Nadále bude průběžně probíhat spolupráce s pracovníky odboru sociálně
právní ochrany Městského úřadu Ostrov.
10. Proběhne aktualizace informačního systému v přízemí a webových stránek
školy.
11. Školní rok žákům opět nabídne volnočasové aktivity v podobě softbalu,
florbalu, basketbalu, souboru Májová sluníčka, kroužku keramiky.
12. Prevence bude probíhat v hodinách dle ŠVP a časových plánů.
13. Pro 2. stupeň proběhne v únoru olympiáda z českého jazyka, jíž jsme
pořadatelé. Dále se naši žáci zúčastní olympiád z přírodopisu, zeměpisu,
okresní sportovní olympiády (1. i 2. stupeň), dalších sportovních akcí města,
dále dějepisné olympiády (konec ledna) a soutěže O Pohár královské
mincovny, matematické Pythagoriády a mezinárodní soutěže matematický
Klokan (březen), olympiády z fyziky. Žáci se rovněž zapojí do nabídnutých
výtvarných soutěží.
14. Rovněž školní družina bude nadále průběžně pro své žáky organizovat soutěže
a akce.
15. Škola bude nadále pokračovat v projektech:
- Technika je zábava
- Výzva č. 56 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském
kraji
- Ovoce do škol
Dále budeme pokračovat v soutěži Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
-

16. Se začátkem nového školního roku bude opět žákům zpřístupněna školní
knihovna ve 2. patře s nabídkou nových knižních titulů.
17. V prosinci proběhne Den otevřených dveří pro veřejnost spojenost, do kterého
se zapojí jednotliví TU se svými žáky.
18. Před Vánocemi proběhne ve škole Projektový den.
19. Nadále bude pokračovat spolupráce s MDDM a Městskou knihovnou a
Ekocentrem.

Tento MPP je otevřený dokument školy, který může být doplňován a pozměňován dle potřeb
žáků, rodičů a pedagogů školy.

