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preventista sociálně – patologických jevů

1. INFORMACE, OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ
Preventista připomene filozofii celého programu, s konkrétním programem na
tento školní rok seznámí:
-

zaměstnance
žáky
rodiče
školskou radu

úvodní porada
úvodní hodiny ČS, Vl/Př..
třídní schůzky
jednání

T: srpen 2016
T: září 2016, třídní učitelky
T: listopad 2016, třídní učitelky
T: dle domluvy



Další informace budou předávány žákům nejlépe přímo – prostřednictvím
pedagogů, zprostředkovaně pak také rodiči, kteří obdrží informace formou
nejvhodnější pro konkrétní případ.



Preventista se bude účastnit dostupných akcí, souvisejících s teoretickou a
praktickou průpravou, získáváním nových informací s tématikou prevence
(drogy, šikana, zdravý životní styl..). S nově získanými informacemi seznámí
vhodnou formou pedagogický sbor.
T: aktuálně



K využití je knihovna preventisty – na vyžádání.



Dle potřeby využijeme možnosti vypůjčení studijních a ukázkových materiálů
z PPP Blansko.



Využití „preventivní“ nástěnky v chodbě školy – propagace zdravého životního
stylu, informace o nebezpečí drog, soutěže s tématikou prevence, ankety..
T: celoročně



Seznam důležitých kontaktů je součástí „preventivní“ nástěnky.



Ve škole jsou vyhrazeny plochy s informacemi o volnočasových aktivitách
školy, případně nabídka aktivit jiných organizací.



Aktivity školy a žáků, účast v soutěžích a projektech jsou zveřejňovány
v místním zpravodaji.



Spolupráce se sdružením NZDM v Blansku (dříve Prevcentrum, PVC) – odborné
konzultace, spojení s „realitou“, PPP Blansko – metodik prevence, psycholog,
sociální pracovník.

2. PORADENSTVÍ


Pro žáky, rodiče i zaměstnance jsou konzultace s preventistou možné denně
(na požádání, záleží na akutnosti situace).



Pro lepší zmapování situace o vztahu dětí a rodičů k drogám, o jejich
postojích a znalostech, může preventista využít anonymního dotazníku pro
rodiče a jejich děti.
T: 1xročně



Preventista nabídne v případě potřeby rodičům (žákům) kontakt na odborníka
mimo školu.

PPP Blansko, Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko
tel. 516 417 431
mail: poradna@pppblansko.cz
Mgr. Eva Kovářová, vedoucí pracoviště
Mgr. Michaela Rašková, metodik prevence

kovarova@ppp.blansko.cz
raskova@pppblansko.cz

NZDM (dříve PVC) Blansko
Robert Hořava, vedoucí pracovník
pvcklub.podaneruce.cz

516 410 621, 777 916 283



Krizová intervence ve škole – problémy se žáky budou řešeny v první řadě
s rodiči, u závažnějších případů využijeme pomoci odborníka (psycholog,
kurátor..).

3. POSTOJE A DOVEDNOSTI


Postoje a dovednosti žáků budou upevňovány vyučujícími ve všech vyučovacích
předmětech a celém výchovném působení formou dialogu, dramatizace,
tréninku odmítnutí, videa aj.. Témata budou probírána na základě metodické
příručky Primární prevence sociálně – patologických jevů.



V prvním ročníku lze dětem promítnout preventivní DVD „Křemílek a
Vochomůrka“. Spolupráce s příručkou „Zdravý způsob života a prevence
závislosti“, vydanou Institutem FILIA.



V ostatních ročnících budou základní informace o návykových látkách
rozšiřovány. Ve čtvrtém a pátém ročníku budou žáci podrobněji seznámeni
s oblastí „nelegálních“ drog.



Do výuky budou zařazeny projekty s tématikou prevence či zdravého způsobu
života. Využijeme nabídky preventivních programů brněnské organizace
Podané ruce (1 – 2x ročně).



Dětem předáme informace o způsobu poskytnutí první pomoci v případě
poranění jehlou, otravy (léky, houbami..) aj., toto může být i součástí
praktického cvičení školy.



Rodičům v případě zájmu (po domluvě např. na třídních schůzkách) nabídneme
možnost shlédnutí videa z videotéky PPP Blansko.

4. REALIZAČNÍ ČÁST ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO
ŠKOLNÍ ROK 2016/17
 tematické bloky budou realizovány v rámci předmětů člověk a jeho svět,
přírodověda, tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova
 na preventivní strategii školy se v rámci svých vyučovaných předmětů
podílejí i ostatní pedagogičtí pracovníci

I. třída (1. ročník) – uč. Filipiová
o Kamarádství
- září
o Režim dne
- říjen
o Volný čas
- listopad
o Domov
- prosinec
o Zdraví a nemoc
- leden
o Člověk a zdraví
- únor
o Ochrana zdraví
- březen
II. třída (2. a 3. ročník) – uč. Vaverka, Filipiová, Růžičková
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rodina
Člověk a příroda
Domov
Zdraví, zdravá strava
Nemoci
Zdravá strava
Volný čas, režim dne
Kamarádství, volný čas
Ochrana živ. prostředí
Sexuální výchova

- září
- říjen
- listopad
- leden
- únor
- únor
- květen
– duben
- květen
- červen

III. třída (4. a 5. ročník) - uč. Smejkalová, Růžičková
o
o
o
o
o

Nebezpečí drog
Lidské tělo, hygiena
Péče o zdraví
Racionální výživa
Sexuální výchova

- listopad
- leden
- duben
- květen
- červen

Oddělení ŠD (1. – 5. ročník) – vych. Musilová
o
o
o
o

Kamarádství
Ochrana živ. prostředí
Volnočasové aktivity
Chování chlapců a děvčat

- říjen
- duben
- leden, únor
- květen

Společné akce školy, nabídka témat


















Ukliďme svět
Evropský den bez aut
Den s myslivci
Den zvířat
Den správné výživy
Den stromů
Den bez cigaret
Vánoce
Velikonoce
Atletika v Rudici a v Rájci
Turnaj ve vybíjené a ve fotbale v Ráječku
Den Země
Ochrana živ. prostředí – sběr bylin, papíru
Sběr el. odpadu – program Recyklohraní
Den s hasiči
Schránka důvěry, nástěnka k problémům ohrožení / prevence
Ovoce do škol

_____________________
ředitel

V Ráječku 2. 9. 2016

____________________
preventista

