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Úvod
Preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné
školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, zákonní zástupci a odborníci. V rámci
preventivního programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence
sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech, preferovat přístupy
zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát
zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců.
Charakteristika školy
Škola pracuje od 1. 1. 1994 jako právní subjekt, hospodaří jako příspěvková organizace. Jedná
se o úplnou základní školu pro 1. až 9. ročník s kapacitou 680 žáků. Škola poskytuje
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V posledních několika letech se
postupně zvyšuje počet žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve škole pracuje větší množství
asistentů pedagoga.

Cíl preventivního programu
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům. Cílem
našeho programu je, aby se preventivní výchovně-vzdělávací působení stalo neoddělitelnou
součástí výuky a života školy. Ve spolupráci se zákonnými zástupci usilujeme o formování
takové osobnosti žáka, která bude schopna se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát
se a dělat informovaná rozhodnutí. Žáci by si měli vážit svého zdraví, umět nakládat se svým
volným časem a zvládat základní sociální a komunikační dovednosti s ohledem na svůj věk.
Dlouhodobé cíle
- trvale prohlubovat povědomí žáků o sociálně patologických jevech
- posilovat právní vědomí o kriminalitě, předpisech a zákonech
- posilovat zdravé sebevědomí a schopnost přiměřeně se prosadit v kolektivu
- konflikty řešit konstruktivním způsobem
- prohlubovat umění komunikace mezi vrstevníky, žáky a dospělými
- dodržovat jednotné postupy při porušení školního řádu a posouzení konkrétní situace
- vytvářet podmínky pro pocit bezpečí žáků a pedagogů

Krátkodobé cíle
- zlepšovat spolupráci vyučujících při pomoci žákům
- zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy a školy – stmelování kolektivu
- podněcovat aktivity, které vedou ke vhodnému využití volného času žáků
- mapování klimatu školy i jednotlivých tříd
- prevence kyberšikany, nebezpečí sociálních sítí

Primární prevence ve výuce
Učitelé využívají vhodných vyučovacích hodin a dále od 3. ročníku i třídnických hodin, které
jsou dány pevně do týdenního rozvrhu v každé třídě.
Mezipředmětová prevence je zpracována v dokumentu „Třídnické hodiny a přípravy
na hodinu“. Na vytvoření dokumentu se podíleli všichni pedagogové.
Třídní učitelé mohou na pravidelných třídnických hodinách využívat výše zmíněného
dokumentu. Dále budou spolupracovat se školními metodiky prevence a výchovnými poradci
a po konzultaci s nimi využívat další zdroje informací a aktivit.
Měření efektivity programu
- Po každé preventivní akci školní metodik prevence zajistí zpětnou vazbu od žáků,
pedagogů, zákonných zástupců.
- Školní metodik prevence bude zaznamenávat výskyt jevů souvisejících se sociálně
patologickými jevy na škole
- Třídní učitel zaznamenává neomluvené hodiny žáků na škole a včas informuje ředitelku
školy, metodika prevence a postupuje podle krizového plánu.
- Metodici prevence sledují klima školy a tříd (schránka důvěry, hodnocení a informace od
třídních učitelů, v nutném případě dotazník).
Spolupráce s jinými organizacemi
Při plnění našeho programu spolupracujeme s PPP, SVP, Policií ČR, OSPOD, ZUŠ Holýšov,
a dalšími odborníky (lékaři, neziskovými organizacemi).
Volnočasové aktivity
Žáci se mohou přihlásit do Školního klubu, který začíná pracovat vždy od 1.října. S nabídkou
kroužků jsou seznámeni během měsíce září. Kromě toho mohou ve volném čase navštěvovat
ZUŠ v Holýšově a další sportovní kroužky (např. basketbal, zápas, kopanou apod.).
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