Základní škola a mateřská škola Martínkovice, okres Náchod
Zhodnocení preventivního programu za školní rok 2011/2012
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 loňském školním roce byl MPP zaměřen na trestnou činnost a spolupráci s rodiči.
Cílem projektového roku je zabránit špatnému chování vůči spolužákům (šikaně), porozumět
jejich problémům a jednání v různých situacích.
Na naší škole bylo také otevřeno několik kroužků: včelařský kroužek,
dramatický (Bláhová ml.), turistický kroužek (Matouš).
Ve školním roce 2011/2012 proběhly následující akce:
říjen:
• Turistický kroužek, Koruna, Kamenná brána
• Den s lesy ČR
• Varhanní koncert
listopad:
• „Podzimní vyrábění ve školce“
• Malá kopaná, turnaj pro 4. - 5. ročníky, sport. hala Broumov
• Okrskový Orion Cup turnaj ve florbale, 8. - 9. ročník, chlapci
• XIII. ročník běhu do zámeckých schodů v Náchodě
• Florbal, okrskový turnaj Orion Cup, 6. -7.ročník,
• Dny bezpráví
• Turistický kroužek,
prosinec:
• Čertovský den
• Vánoční dílny
• Mikulášská nadílka
• Vánoční besídka
leden:
• zápis do I. třídy
• exkurze Praha
únor:
•
•
•
•
•
•

MŠ „Ulita“ Broumov – keramika, vaření
MŠ plavání Náchod
MŠ Závěrečné zkoušky z logopedie
MŠ Veselý karneval– dopolední akce
IX. třída - Konflikty ve světě
Recitační soutěž

březen:
• MŠ - exkurze u hasičů
• Výtvarná soutěž
• Návštěva knihovny
• Výtvarná soutěž
duben:
• Okrskové kolo Coca Cola cupu v Polici nad Metují
• Kopaná, žáci 6.-9.ročníku
• Projektový den s okresní metodičkou prevence Mgr. Helenou Kudelovou
• PLAVECKÝ VÝCVIK
• Den Země - „Jarní úklid“
květen:
• ŠKOLNÍ AKADEMIE - ČESKÝ FILM
• Minifotbal Broumov, okrskové kolo
• Dopravní hřiště Náchod – Běloves
• DEN MATEK
• Dopravní hřiště Náchod, 4.-5. ročník
• Návštěva ve školce
červen:
• MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
• Soutěž školních družin
• Petra je naše „jednička“ – článek do Broumovských novin
• Okresní soutěž školních družin v LA čtyřboji
• CESTA ZA POKLADEM
• Den dětí
• Výlet do Ratibořic
• Rozloučení s předškoláky
• Slavnostní zakončení školního roku 2011/2012
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“
-„Jak odmítnu drogu“
-„Jak si zavolám o pomoc“
-„Jak se zachovat při volání na linku důvěry“
Naše škola se již několikátým rokem zúčastňuje projektu „OVOCE DO ŠKOL“.
V rámci splnění cíle PP byla návštěva Mgr. Jany Pecoldové, zástupkyně Policie ČR.
Přišla nás seznámit s nebezpečím, které se skrývá pod pojmy „Trestní odpovědnost“ (trestná
činnost- krádeže, násilí…)
Žáci teď už vědí, jak se mají zachovat v určitých situacích. Vědí, že se nemusejí bát svěřit
někomu dospělému.

V příštím školním roce plánujeme věnovat se měsíčně jednomu danému tématu.
V dubnu proběhl projektový den s okresní metodičkou prevence
Mgr. Helenou Kudelovou.
Témata: 3. – 5. ročník

6. - 7. ročník
8. – 9. ročník

Prožitkové techniky v komunitním kruhu zaměřené na
sebepoznání, na posílení sebevědomí, toleranci vzájemnou
pomoc.
Aktivity zaměřené na dovednost vzájemné kooperace
v náhodně vybraných skupinách
Prevence drogové závislosti

Spolupráce probíhala i s odborníky a dalšími institucemi (PPP poradna v Náchodě,
sociální odbor, kurátor, úřad práce v Náchodě, …).
Školní preventivní strategie se účastní i mateřská škola.
Každý rok naše mateřská škola zařazuje do svého ŠVP preventivní výchovu a
vzdělávání dětí z kolektivu mateřské školy proti možnosti vzniku šikany či proti pozdější
možnosti vzniku drogových závislostí.
Preventivní výchovu zařazujeme v tématickém celku „Chráním si své zdraví“
Děti poznávají celé své tělo a seznamují se s hlavními orgány v těle. Společně si
připomínáme, jak se správně chovat, aby naše tělo bylo zdravé a naopak, co našemu tělu
ubližuje.( drogy – alkohol, cigarety… )
Bohužel návštěva Záchranné služby Broumov nedopadla, tak se budeme těšit na příští rok.
Tuto problematiku přibližujeme dětem pomocí metod. příruček: ( kniha – Panenka
Jablenka a kluk Viktor/ Dagmar Nováková /, kniha – Já kouřit nebudu a vím proč / K.
Smolíková, A.Palatinová /, kniha – Paťánek a Marťánek / J. Horáčková /, reprodukce – Čtyři
pohádky pro děti a dospělé ). Nově – Program zdraví a prevence kouření
Tento rok jsme se více věnovali ekologii při třídění odpadu. Projekt se vydařil a byli
jsme velice překvapeni, kolik dětí ví, jak se odpad třídí.
Vysvětlili jsme si pojem recyklace a jako zkouška byla výroba nového papíru, ze starého..
Tak jako každý rok jsme se snažili pracovat s tříděným odpadem při vyrábění. Používali jsme
víčka od pet lahví, pet lahve, kartony a krabice od mléka, kelímky od jogurtů, ruličky od
toaletního papíru…
O průběhu akcí vypovídá fotodokumentace (fotky je možno shlédnout na www stránkách
školy v části galerie).

vypracovala: Veronika Brandová, školní metodik prevence
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V Martínkovicích, dne 1. 9. 2012

