Základní škola a mateřská škola Martinkovice, okres Náchod
Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011
Cílem preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost
žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji,
ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se
svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti - mladého člověka schopného
zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům.
Děti, které navštěvují ZŠ patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit
primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce
informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené s užíváním
alkoholu, velice aktuální je problém kouření, ale i verbální a fyzická šikana. Je zapotřebí
naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.
Škola poskytne žákům základní nezkreslené informace o zakázaných, ale i volně
dostupných návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich mladý a nevyvinutý
organismus, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu =
RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ.
Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během
celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně
motivace žáků a pedagogů.
Navazujeme na minimální preventivní programy z let minulých, kdy byla stanovena
řada dlouhodobých cílů, zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, v jejichž plnění
je třeba dále pokračovat.
V letošním školním roce bude MPP zaměřen na sebepoznávání žáků. Cílem
projektového roku je pochopení odlišností fyzických i povahových vlastností spolužáků
a porozumění jejich jednání v různých situacích.
Na naší školu v letošním školním roce nastoupil nový žák holandské národnosti.
Charakteristika školy
Škola má 7 tříd, ve kterých je vzděláváno celkem 80 žáků.
Počet žáků v jednotlivých třídách:
1. stupeň
I. třída (1. a 2. ročník) 13 žáků
III. třída
11žáků
V. třída (4. a 5. ročník) 9 žáků
2. stupeň
VI. třída 9 žáků
VII. třída 9 žáků
VIII. třída 17 žáků
IX. třída 12 žáků
Pedagogický sbor tvoří paní ředitelka, 6 učitelek, 2 učitelé a jedna vychovatelka ŠD.
Preventivního programu se účastní i mateřská škola.
2. Cíle preventivního programu
•· stanovit si správný žebříček hodnot
•· učit se řešit různé problémy
•· informovat žáky o účincích návykových látek
•· mít zdravé sebevědomí

•·
•·
•·
•·
•·
•·
•·
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•·
•·
•·
•·
•·
•·
•·

umět čelit tlaku vrstevníků
umět říci „ne"
naučit se rozlišovat dobré a špatné
zkvalitnit sociální komunikaci
schopnost zařadit se a obstát v kolektivu
zlepšovat mezilidské vztahy
umět se sebeovládat
umět si vážit sebe samého
znát zásady slušného chování
dokázat měnit špatné postoje
mít správný režim dne
umět správně trávit volný čas
znát centra pomoci
zapojit žáky do školních a mimoškolních aktivit
správně trávit volný čas
znát svá práva a povinnosti

3. Realizace preventivního programu
Preventivní činnost ve výuce na I. stupni
Primární prevenci na prvním stupni májí na starosti třídní učitelé. S jednotlivými
tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít
různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci,
projektové vyučování či dramatickou výchovu. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky
plnit průběžně během školního roku.
Preventivní činnost ve výuce na II. stupni
Všechny třídy II. stupně pracují s tématy z oblasti prevence v předmětech občanská
výchova, rodinná výchova. Celý druhý stupeň uplatňuje minimální preventivní program také
v předmětech přírodopis, chemie, dějepis, zeměpis, český jazyk a literatura, výtvarná a tělesná
výchova. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii,
projektové vyučování, skupinové práce, dramatické výchovy atd.
Plán preventivní výchovy v mateřské škole na rok 20010/ 2011
Tento školní rok připravuji projekt s názvem :
„Les je jako pohádka, žijí v něm zvířátka“
Návštěva místního lesa - sbírání, přírodnin a lesních plodů, pozorování mravenců
v mraveništi, poznávání stromů, keřů a rostlin.
Úklid lesa – sběr odpadků – co do lesa nepatří?
Cíl :
• rozvíjení kladného vztahu k přírodě
• hravou a nenásilnou formou pomoci přírodě
• úcta ke každému zvířátku na zemi – každé zvířátko má na zemi své místo
Tento rok také zařadím četbu knihy: Filipova dobrodružství ( Jacoues Breuil – Jean Breuil )
Společně s dětmi poznáváme „ostrov“ zdraví a škodlivosti.
Do tématického celku: „Chráním si své zdraví“ bych také ráda zařadila návštěvu
Záchranné služby Broumov, což minulý rok nedopadlo.

Prevence je každý rok samozřejmou součástí naší výchovy. V našem ŠVP pro
předškolní vzdělávání máme několik témat, ve kterých preventivně působíme na děti tak,
abychom předešli pozdější možnosti vzniku drogových závislostí či proti možnosti vzniku
šikany v kolektivu třídy.
Získali jsme zkušenost, že se několik dětí s drogou již setkalo.Viděly používat drogu u
rodičů či známých lidí a mnohdy viděly i jejich účinky.
Tato problematika je dosti rozšířená nejen u dospělých, ale i u mládeže. Je tedy zcela
na místě, aby již děti v MŠ znaly účinky nebezpečných látek a věděly, jak se jednou k této
problematice postavit.
Snažíme se tuto problematiku dětem přiblížit pomocí metodických příruček určených
pro děti z MŠ.
Kniha : Panenka Jablenka a kluk Viktor
(Dagmar Nováková )
Kniha : Já kouřit nebudu a vím proč
(K.Smolíková, A. Platinová)
Čtyři pohádky pro dospělé i děti ( reprodukce )
(Alžběta Platinová, Vlasta Pilařová )
Filipova dobrodružství
( Jacoues Breuil – Jean Breuil ) - OSTROV ZDRAVÍ A ŠKODLIVOSTI
Martina Včelišová, vedoucí učitelka MŠ
K naplnění těchto cílů se zaměříme u dětí na:
- rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích,
odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
- posilování komunikačních dovedností - zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty,
adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
- vytváření pozitivního klimatu - pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do
skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a
nejistoty
- formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám - pěstování právního vědomí,
mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.
Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a navazovat
na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i
působení vrstevníků.
Plánované akce
Dušková - výtvarné soutěže dle nabídky
- projekt Zdravé zuby
- projekt Ajax
Svatoš + Dostálová – Textilní muzeum (říjen)
- Sklárna Poniklá ( březen)
- Mat. klokan (únor)
- Pythagoriáda (duben)
Dostálová – Den Země (květen)
Požární poplach
Projekty a exkurze v rámci výuky chemie a zeměpisu

Svatoš – účast v projektu ,, Volba povolání“ exkurze cca 1 až 2 měsíčně.
- minerály na Broumovsku – říjen
Dostálová + Machová + Svatoš – Branný den – jaro 2011
Lantová
– olympiáda Čj
- recitační soutěž
- výtvarné soutěže dle nabídky
- hudební programy dle nabídky
- projekty a exkurze v rámci doplnění učiva Př, Vv a Čj
- exkurze do Mořského světa – Praha (jaro)
- exkurze do Národního muzea – Praha (zima - jaro)
Ing. Matouš : Dny bezpráví
Turistický a branný den - + ostatní kantoři
Školní 8-10 boj ve sportovních disciplínách
Lidová architektura na Broumovsku
Projekty a exkurze v rámci doplnění učiva D, OV
Projekt Rubikon v 7. ročníku + V.Machová
Runkasová – Akademie
- soutěže dle nabídky
- projekty a exkurze v rámci výuky 3. ročníku
- hvězdárna Hradec Králové - únor
Volfová - Podzimní víly a skřítci
- Vánoční tvoření – vizovické pečivo – betlém
- Vánoční strom pro zvířata
- Loučení se zimou – vynášení Morany
- Poznávání rostlin a živočichů
Týfová Recitační soutěž
Vítání občánků
Besídka
Přírodovědné soutěže
Sportovní soutěže (kopaná, atletika)
Sběr bylin, podzimní plody
Výtvarné soutěže z časopisů Dáda, Mateřídouška, Pastelka
Součástí působení na děti jsou i různé mimoškolní aktivity. Mezi ně patří i kroužky.
V letošním roce byly žákům nabídnuty následující kroužky: sportovní, ruční práce,
dramatický kroužek pro I. stupeň, kroužek českého jazyka a matematiky na I. stupni,
turistický, recitační.
Spolupráce bude i nadále probíhat s odborníky a dalšími institucemi (PPP poradna
v Náchodě, sociální odbor, kurátor, Policie ČR,…). V loňském roce proběhla přednáška pro
žáky IX. třídy „Drogy“, kterou odpřednášela okresní metodička prevence paní Kudelová.
V letošním školním roce plánujeme rozšířit spolupráci i pro jiné ročníky a na jiná témata.
O průběhu akcí bude již tradičně vypovídat fotodokumentace (fotky je možno shlédnout na
www stránkách školy v části galerie).

vypracovala: Ing. Monika Dostálová
školní metodik prevence
v Martínkovicích 1. 9. 2010

schválila: Mgr. Naděžda Bláhová
ředitelka školy

