Základní škola a mateřská škola Újezd
783 96, Újezd
tel.: 585035107
E-mail: zs-ms-ujezd@seznam.cz

Minimální preventivní program

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLA:

ZŠ a MŠ Újezd

Garant programu (lektor):

ZŠ a MŠ Újezd

I.

Rok 2017/2018

Seznámení ředitele školy s programem (dohodnout základní pravidla realizace programu).
Seznámení proběhlo dne 25. 9. 2017, realizace programu probíhá dle plánu školy.

II.

Seznámit kolegy s filozofií programu a zaangažovat je do jeho realizace.
MPP k nahlédnutí u preventisty, ředitelky školy a na www.zsujezd.eu. Na realizaci se podílí všichni
pedagogičtí pracovníci.

III.

Zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem.
Spolupráce probíhá celoročně.

IV.

Aktivity pro žáky

A.

Tematické bloky s dětmi

Ročník

Téma

Září
1. a 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chování ve škole i mimo školu, školní řád a důležitá telefonní čísla
Orientace v krajině, důležitá telefonní čísla
Bezpečnost ve škole i mimo školu, zásady slušného chování
Zvyšování zdatnosti, kázně a vytrvalosti žáků
Vhodné využívání volného času
Chování v mimořádných situacích
Šikana, drogy

Říjen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Pouštění draků, sběr plodů, první pomoc
Zdravý životní styl, úrazy, požáry
Orientace v obci, vztah k domovu, porozumění
Vztahy ke spolužákům a ostatním lidem, kamarádství
Pochodové cvičení, pořadová cvičení, nácvik evakuace
Chování a postupy během mimořádných událostí
Lieratura s problematikou drog
Sexuální výchova

Listopad
1.
3.
4.
5.
6.
9.

Škodlivost návykových látek
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Chování za mimořádných událostí
Znalost důležitých osobních údajů a důležitých telefonních čísel
Kouření, drogy, alkohol
Pohlavní choroby, plánované rodičovství
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Prosinec
1.
3.
4.
5.
8.
9.

Požár v bytě, ošetření popálenin
Osobní bezpečí dětí, Nový rok - petardy
Prostředí, v němž žijeme, ekologie
Evakuační zavazadlo - obsah
Chování v mimořádných situacích
Literatura s problematikou drog

Leden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Úrazy při zimních hrách a sportech
Osobní bezpečí, nepřeceňování svých sil, první pomoc
Čistota a ochrana ovzduší
Výchova ke zdraví, režim dne, duševní hygiena
Druhy nebezpečí – povodně, vichřice, bouře
Zdravá výživa
Literatura s tematikou drog
Kouření, drogy, alkohol

Únor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Zdravé zuby, strava a životní styl
Zdraví, nemoci, otužování, zdravá strava, životní prostředí a třídění odpadů
Ochrana vodních zdrojů
Dopravní předpisy v obci – cyklistika
Druhy nebezpečí – únik nebezpečných plynů, požár v bytě a ve škole
Pohlavní choroby, plánované rodičovství
Nebezpečí drog
Chování v mimořádných situacích

Březen
1.
2.
3.
5.
6.
8.
9.

Jak se chovat při povodni, nebezpečí povodní
Nebezpečí hrozící v lese
Ochrana přírody
Chování při teroristickém činu
Zdravá výživa, zdraví
Kouření, drogy, alkohol
Úmluva o právech dítěte

Duben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vybavení kola, dopravní výchova
Vhodné využívání volného času
Péče o zdraví, handicapování lidé, uvědomění si sama sebe
Volný čas, prevence úrazů, dopravní výchova
Základy první pomoci
Bezpečná doprava
Úmluva o právech dítěte
Sexuální výchova, plánované rodičovství

Květen
1.
2.
3.
4.
5.

Co dělat při napadení zvířetem – pes
Chování v přírodě – úpal, úžeh, sesuv půdy
Požár, blesk, teroristický čin, vítr
Zdravá výživa, ochrana přírody
Jak se chovat při dopravní nehodě, základní pravidla bezpečnosti silničního provozu na
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6.
7.
8.
Červen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Volný čas, chování v přírodě, kamarádství
Zásady první pomoci
Chování dětí ke zvířatům o prázdninách
Základy první pomoci
Úpal, úžeh
První pomoc
První pomoc, zdravá výživa, zdraví

Jednorázové akce

B.




























C.

kole, chodci
První pomoc, mimořádné události
Kouření, drogy, alkohol
Sexuální výchova, první pomoc

Drakiáda, Halloween
Kulturní vystoupení ve škole
Výlety
Sluňákov – environmentální výchova
Dopravní soutěž – průkaz cyklisty
Plavecký výcvik
Vánoční zastavení
Cyklovýlet II. st.
Tematický výlet II. st.
Vynášení Moreny
Pohodáři Uničov
Den Země
Den matek
Den dětí
Pochodové cvičení
Zdravé zuby
Hody Újezd
Matematický klokan, Pythagoriáda
Charitativní akce: Sběr papíru – adopce na dálku, Korunka ke korunce, Víčka pro Adélku
Testování žáků
Kulturní vystoupení ke Dni osvobození
Dějepisná a zeměpisná olympiáda
Bobřík informatiky
Olomouc – Scholaris, Úřad práce
Workshop – učiliště Uničov
Beseda s rodiči vycházejících žáků, volba povolání
Projekt svatba

Stanovení konzultačních hodin pro setkání žáků s preventistou
Konzultační hodiny pro žáky jsou každý den od 7:45 – 8:00 v kanceláři ZŘŠ, případně kdykoli po
domluvě. Problémy a dotazy jsou řešeny na místě a je o nich veden záznam.

D.

Zřízení schránky na dotazy
Schránku nepovažujeme za nutnou, problémy jsou řešeny přímými dotazy.
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V.

Metodické pomůcky, informace, kontakty

A.

Materiály pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů
V budově školy je zřízena relaxační místnost - ,,Čajovna“, která slouží žákům pro trávení volných chvil
u čaje nebo vybrané literatury. Metodické pomůcky a materiály v různých formách (převážně CD a
DVD) mají k dispozici všichni pedagogové, kteří je dle potřeby využívají a pravidelně zařazují do
výuky.
Propagační a preventivní materiály poskytuje metodik prevence a výchovný poradce. Výskyt rizikových
chování u žáků včetně šikany je řešen dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového
chování z roku 2010, taktéž k nahlédnutí u metodika prevence společně s dalšími materiály (Školní
program proti šikanování, prevence záškoláctví atd.).

B.

Zřízení stálé nástěnky
Nástěnka je umístěna v chodbě v přízemí, je průběžně aktualizována.

C.

Shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících působících
v oblasti protidrogové prevence
Zřízeno 4. 9. 2017, veškeré informace jsou u metodika prevence a výchovného poradce. Metodik
prevence v případě nutnosti (nebo na požádání) kontaktuje příslušné orgány.

VI.

Aktivity pro rodiče

A.

Informovat Školskou radu a SRPŠ o možnostech jejich zapojení a získat jejich podporu
(nejlépe finanční)
Školská rada zasedá minimálně dvakrát ročně. Na prvním zasedání bylo zažádáno o finanční prostředky
na další školní rok.

B.

Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu (schůzky rodičů, zápis do
žákovské knížky, místní tisk, TV…)
Rodiče i veřejnost jsou o realizaci programu průběžně informováni na webových stránkách školy,
prostřednictvím žákovských knížek a místního Zpravodaje.

VII.

Spolupráce s ostatními odborníky (PPP, lékaři, nízkoprahová zařízení, SSZ,
OHS, policie městská i státní, protidrogový koordinátor)
Škola spolupracuje s PPP a SPC na vyšetřování žáků celoročně, dle potřeby. Škola dále spolupracuje
s Odborem sociální péče v Uničově u některých konkrétních žáků. V plánu jsou besedy s Policí ČR a
HZS.

VIII. Volný čas, státní správa, místní samospráva
A.

Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a institucemi
zabývající se využitím volného času dětí a mládeže
Na této úrovni neprobíhá.

B.

DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, obecní úřady všech úrovní úřady práce, atd.
Žáci mají na výběr z mnoha kroužků organizovaných pedagogy. Kroužky probíhají pravidelně a je o ně
zájem. DDM Uničov také každoročně nabízí žákům naší školy volnočasové aktivity – Sportovní hry a
Malou parádnici. Žáci se obou kroužků účastní. Sokol Újezd (kopaná) a SDH Újezd (volnočasové
aktivity pro žáky) si pravidelně pronajímají tělocvičnu. Tělocvična je dále celoročně pronajímána i
jiným zájemcům.
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IX.

Propagace

A.

Místní a regionální tisk, TV, školní časopis, rozhlas
Škola vede kroniku, ročenky vede formou DVD. Škola má pravidelně aktualizované webové stránky
www.zsujezd.eu. O akcích školy je veřejnost informována místním rozhlasem, Zpravodajem a
nástěnkou u hlavního vchodu do školy. V letošním roce je první ročník vyfocen v rubrice regionálního
tisku.
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