Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod
Zhodnocení preventivního programu za školní rok 2009/2010
V letošním školním roce byl PP zaměřen na práci třídních učitelů s třídním kolektivem. Cílem
bylo vytvoření si třídních pravidel a těmito pravidly se řídit. Tato pravidla jsou přílohou
tohoto dokumentu. Všechny třídy si svá pravidla vytvořily. Zde je nutno podotknout, že
některé třídy svá pravidla měla již vytvořena dříve a snažily se jimi řídit. Některé třídy měly
svá pravidla na nástěnkách ve třídě, aby je žáci měli stále „na očích“… (viz příloha)
Na naší škole bylo také otevřeno několik kroužků: sportovní I. (Svatoš, Dostálová) sportovní
II. (Týfová) - atletika, recitační (Týfová), dramatický (Machová, Bláhová ml.), ruční práce
(Lantová).
Ve školním roce 2009/2010 proběhly následující akce:
září:
- výlet do přírody - MŠ
- AJAX
říjen:
- výlet do Pardubic – MŠ
- Kouzelný podzim – MŠ
- IX. třída na Úřadu práce v Náchodě
listopad: - návštěva Galerie výtvarného umění v Hradci Králové – II. stupeň
- exkurze u hasičů v Broumově - MŠ
- Dny bezpráví (projekt VIII. a XI. třída)
- turnaj ve florbale
prosinec: - čertovský den
- Výtvarná soutěž „Sport/sportovní odvětví charakteristické pro moje město
- Zdobení vánočního stromu v ZOO ve Dvoře Králové
- Branný a turistický den pro žáky II. stupně
- Vánoční besídka
leden: - zápis do I. třídy
- zeměpisná přednáška „Indie – královna Orientu“
- zimní radovánky – MŠ
- přednáška o třídění odpadů pro ZŠ i MŠ
únor:
- „Den naruby“
- karneval v MŠ
- školní kolo v recitaci
- Den kultury, techniky a tvořivosti
- Výtvarná soutěž „Děti na zahrádce“
březen: - výtvarná soutěž „Rozmanitost přírody“
- Návštěva IQ parku v Liberci
- Celoškolní projekt „Ruční práce“
- Školní akademie
- Velikonoční zdobení v MŠ
duben: - lidová architektura na Broumovsku
- Čarodějnický den – I. stupeň
- AJAX
květen: - kouzelník ve školce
- Návštěva HZS v Broumově – VIII. a IX. třída
- Dech přírody (výtvarná soutěž)

červen:

-

22. oživení postav z Babičky Boženy Němcové
Mladý zahrádkář – národní kolo
Den Země
Indiánské léto a rozloučení s předškoláky
sportovní den
slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky

Samozřejmostí je také zapojit informace o negativních vlivech působících na žáky z různých
zdrojů a také „propagaci“ zdravého životního stylu do výuky v jednotlivých předmětech
(rodinná výchova, občanská nauka, zeměpis, přírodopis, prvouka, …)
Některé miniprojekty probíhající v hodinách jmenovitě:
- tematický projekt „Přírodní živly“
- tematický projekt „Konflikty ve světě“
- projekt „Zdravé zuby“
- „Jak odmítnu drogu“
- „Jak si zavolám o pomoc“
- „Jak se zachovat při volání na linku důvěry“
Spolupráce probíhala i s odborníky a dalšími institucemi (PPP poradna v Náchodě, sociální
odbor, kurátor, Policie ČR,…). Letošní školní rok proběhla přednáška pro žáky IX. třídy
„Drogy“, kterou odpřednášela okresní metodička prevence paní Kudelová. V příštím školním
roce plánujeme rozšířit spolupráci i pro jiné ročníky a na jiná témata.

Školní preventivní strategie se účastní i mateřská škola.
Do tématického celku: „Chráním si své zdraví“ byla zařazena návštěva Záchranné služby
Broumov, což se nám ovšem nepovedlo zrealizovat.
Prevence je každý rok samozřejmou součástí naší výchovy. V našem ŠVP 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.
(Martina Včelišová, vedoucí učitelka MŠ)

O průběhu akcí vypovídá fotodokumentace (fotky je možno shlédnout na www stránkách
školy v části galerie).

vypracovala: Ing. Monika Dostálová
školní metodik prevence

schválila: Mgr. Naděžda Bláhová
ředitelka školy

Příloha:
I. třída

POMÁHÁME SI …
POSLOUCHÁME SE …
UMÍME POZDRAVIT, PODĚKOVAT …
NEUBLIŽUJEME SI …
JSME ČISTOTNÍ …
VÁŽÍME SI VŠECH VĚCÍ …
UKLÍZÍM SI, TŘÍDÍM ODPAD …

III. třída
1.Na vyučování chodím připraven !
2.Sleduji pokyny a úkoly!
3.Dávám pozor!
4.Samostatnou práci vykonávám potichu.
5.O přestávce se připravím na vyučování.
6.Nehoním se, neubližuji spolužákům!
7.Nevykřikuji!
8.Nemluvím sprostě!
9.Nesahám na cizí věci!
10.Na záchod jdu 10 min po zvonění.
V. třída
1. Chce-li se žák na něco zeptat nebo něco říci, zvedne ruku a vyčká na vyzvání vyučující.
Trest za porušení: Napsat toto pravidlo 20x.
2. Při vyučovací hodině žák bez svolení vyučující nepije! Lahve s pitím má uschované ve
školní tašce.
Trest za porušení: Po vyučování uklidí celou třídu.
3. Žák o přestávce sedí v lavici, svačí, pije, dojde si na WC a nachystá si na další vyučovací
hodinu. Nepořádek pod lavicí si po sobě uklidí. Při hodině žák bez svolení vyučující nechodí
na WC (měl na to přestávku).
Trest za porušení: Napsat toto pravidlo 20x.
4. Nepracuje-li žák při hodině, bude mu zadaná práce oznámkována.
Trest za porušení: Špatná známka.
5. Žák vždy a ihned uposlechne pokyny vyučující.
Trest za porušení: Napsat toto pravidlo 20x.
6. Žák se nehoupe na židli ani při vyučovací hodině, ani o přestávce.
Trest z a porušení: Napsat toto pravidlo 20x.
7. Tabule bude vždy připravená (pečlivě smazaná).
Trest za porušení: Cvičné mazání tabule po vyučování.
8. Ve skříni je neustále uklizeno a dvířka zavřená.
Trest za porušení: Úklid skříně po vyučování.
9. Žák se při hodině neprochází bez svolení vyučující po třídě, nepíše dopisy a nehází
papírové kuličky po spolužácích.
Trest za porušení: Úklid třídy po vyučování. Napsat toto pravidlo 20x.
10. Žák při úklidu třídy pracuje rychle a pečlivě.
Trest za porušení: Úklid třídy po vyučování.
11. Žák chodí do školy včas podle školního řádu.
Trest za porušení: 2x pozdní příchod = poznámka.

UPOZORNĚNÍ: Žákům hrozí nebezpečí špatných známek a ujeté autobusy!
VI. třída
1) Nevykřikovat.
2) Hlásíme se.
3) Nepoužíváme vulgární výrazy.
4) Nehoupat se na židli.
5) Nebudeme se šikanovat. Nebudeme krást.
6) Nebudeme se prát. Nebereme věci druhých.
7) Neházíme křídy a neničíme školní majetek.
8) Vzájemně se tolerujeme.
9) Budeme se snažit podat při hodinách co nejlepší výkon.
10) WC až po 15 min od začátku hodiny.
11) Neopouštím lavici bez svolení učitele.
12) Nebudeme si hrát s telefony, mp3, mp4 ….během hodiny.
13) Nedodržím-li pravidlo, dostanu spravedlivý trest.

VII. třída
1. Nešikanovat a nenechat se šikanovat.
2. Poslouchat pokyny učitele.
3. Se svými problémy se obracet na třídního učitele.
4. Neházet houbou, nepsat o přestávce po tabuli.
5. Neničit školní majetek, bez povolení učitele s ním
nemanipulovat.
6. Nevyhazovat z okna školní pomůcky a jiné věci.
7. Povinnost týdenní služby vykonávat svou práci.
8. Spolupracovat navzájem.
9. Nerozkazovat ostatním.
10. Vzájemně se tolerovat, vyslechnout své názory.
11. Nekrást cizí majetek.
VIII. třída
1) zdravíme všechny dospělé ve škole
2) v hodinách respektujeme pokyny učitele, spolupracujeme, nevykřikujeme,
nevyrušujeme, samovolně nechodíme po třídě
3) nepoužíváme vulgární výrazy ve škole ani na veřejných prostranstvích
4) dodržujeme pořádek ve třídách a další povinnosti vyplývající z povinností služby
5) chováme se tak, abychom neničili školní majetek
6) nepoškozujeme tabuli
7) po zvonění jsme na místě a čekáme na učitele
8) o malých přestávkách nechodíme na chodbu
9) při hodině mluvíme jen když učitel, učitelka dovolí volnou diskuzi a pokud jsme
tázáni
10) o přestávkách či při hodinách se nezdržujeme na záchodech
11) vzájemně respektujeme svoje osobnosti, neponižujeme se, nepovyšujeme se nad
ostatní a dodržujeme osobní prostor každého z nás i svůj vlastní
12) vždy jednáme v souladu s pravidly slušného chování

IX. třída
1. Když něco provedeme, nejdříve jdeme za třídním učitelem.
2. Když něco provést, ať to stojí za to…
3. Při hodině děláme, že něco děláme…
4. Když předpokládáme špatnou známku, automaticky se omlouváme, že nemáme
žákovskou knížku.
5. Při hodině musíme mít otevřené okno.
6. Učitel je povinen nosit svoji žákovskou knížku…
7. Schovávat svačiny před učitelem…
8. Nehádat se s učitelem. Stejně to nepochopí…
9. Pravidlo číslo 9. Žádná pravidla nemáme…
10. Nelíbí se vám naše pravidla? Nevadí! Nám se zase nelíbí
školní řád…
PS: Začali jste si!!!

