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Preventivní program Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. na období 2016-2017
Oblast

Cíl

Termín

Zodpovídá Vyhodnocení Ukazatele
Středová,
Krejčí,
Lorencová,
Vachková,
Celoročně zapisovat splněné aktivity v
průběžně Chomínová,
elektronický
Preventivní aktivity 2016/2017 rámci jednotlivých úseků MPP.
do 6/2017 Hřebíková
dotazník
A. Programové oblasti
žáci se budou s
důvěrou obracet
na své učitele,
8/2017
1/A./ Celoročně pracovat na vzájemné
pokud budou mít
A. Šikana, kyberšikana, krizové důvěře učitele a žáka prostřednictvím
I.Středová,
problémy se
situace spojené s násilím
cílené komunikace.
třídní učitelé
šikanou
1/A.1./ V rámci předmětu Informatika,
Práce s počítačem se žáci seznámí s
portály zabývající se šikanou a
průběžně
kyberšikanou (
do 6/2017
www.seznamsebezpecne.cz, www.eI.Středová,
A.1. Výuka
bezpeci.cz, www.saferinternet.cz)
třídní učitelé
zápis v třídní knize
1/A.2./ Pozvat odborníky zabývající se
tématem šikana - kyberšikana a
3/2017
A.2. Spolupráce
uspořádat besedu na dané téma
I.Středová
zápis v třídní knize
2/A.2./ Seznámit rodiče se strategií
práce se šikanou v naší škole a
10/2016
přesvědčit je o důležitosti spoluráce pří
I.Středová,
Zápis z rodičovské
odhalení případné šikany.
třídní učitelé
schůzky.
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A.3. Vzdělávání pedagogů

A.4. Dokumentace

B. Doprava, úrazy a rizikové
sporty

B.1. Výuka

3/A.2./ V rámci učitelských porad si
předávat informace o šikaně a
kyberšikaně ve třídách
1/A.3./ Seznámit pedagogy, jak odhalit
včas šikanu ve třídě, zajistit školení pro
zaměstnance(nový metodický pokyn k
prevenci a řešení šikany)
1/A.4./Aktualizovat školní řád, školní
vzdělávací programy dle aktuálních
potřeb organizace v oblasti šikany a
kyberšikany.
2/A.4./Vytvořit hodnocení celé oblasti
včetně fotodokumentace.
3/A.4./Vytvořit informační letáky pro
rodiče a žáky.
1/B./ Celoročně pracovat na povědomí
o pravidlech silničního provozu,
bezpečnosti úrazů a rizikových
sportech.

1x týdně
třídní učitelé

zápis z porady

I. Středová

uskutečnění
školení pro
zaměstnance

11/2017

8/2017

6/2017
12/2016

8/2017

Koubová,
Pavelková,
Štěpánková
I. Středová
I.Středová
K. Krejčí ,
třídní učitelé

1/B.1./ V rámci předmětu Člověk a
společnost, Občanská výchova a Člověk
průběžně K. Krejčí ,
a jeho svět se žáci seznámí s pravidly
do 6/2017 třídní učitelé
silničního provozu, prevenci úrazů a
základy první pomoci.
2/B.1./V rámci hodin Tělesné výchovy a
Výchovy ke zdraví získají povědomí o
6/2017 třídní učitelé
rizikových sportech

uskutečněné
aktualizace
uskutečněné
aktualizace
letáky ve složce
MPP
kontrolní testy a
studijní materiály
ve složce MPP
doprava na
serveru společně
během
zápis v třídní knize
školního roku

během
zápis v třídní knize
školního roku
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B.2. Spolupráce

3/B.1./ Každý rok zrealizovat celoškolní
akci - Den bez aut.

1x ročně

K. Krejčí
třídní učitelé

1/B.2./Spolupráce s dopravní policií ,
městskou policií, BESIP a Centrem
dopravního výzkumu.

1 x ročně K. Krejčí

2/B.2./Spolupráce s rodiči formou
minimálně třídní
rodičovských schůzek a zapojení do akcí
3x ročně učitelé
školy.
3/B.2./Spolupráce všech zaměstnanců
prostřednictvím provozních porad o
zaměstnanci
průběžně
prevenci úrazů, pravidlech silničního
školy
provozu a rizikových sportech.

B.3. Vzdělávání pedagogů

1/B.3./ Průběžně vzdělávat pedagogické
pracovníky v oblastech pravidel
silničního provozu, prevenci úrazů a
rizikových sportech.

B.4. Dokumentace

1/B.4./ Průběžně aktualizovat školní
řád, školní vzdělávací programy,
bezpečnostní předpisy dle aktuálních
potřeb v oblasti dopravy, úrazů a
rizikových sportů.
2/B.4./ Vytvořit hodnocení celé oblasti
včetně fotodokumentace.

oznámení a
fotografie na
webu školy
účast školy na
akcích
pořádáných
příslušnými
organizacemi
zápis z rodičovské
schůzky

zápis z porad

1x ročně

K. Krejčí

prezentace ze
školení uložená ve
složce MPP
doprava na
serveru společně

1x ročně

L. Koubová,
M.
Štěpánkova,
S. Pavelková

aktualizované
školní dokumenty

K. Krejčí

letáky ve složce
MPP doprava na
serveru společně

6/2017
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3/B.4./Vytvořit informační letáky a
dotazníky pro žáky
a pro
rodiče.

C. Závislosti, netolismus,
sebepoškozování, sekty,
subkultury

C.1. Výuka

12/2016
K. Krejčí

4/B.4./ Průběžná identifikace rizik na
pracovišti a předcházení úrazů ve škole

1x týdně

zaměstnanci
školy

5/B.4./ Sledování aktuální dopravní
situace v okolí pracovišť a informovaní o
dopravních omezeních

1x týdně

zaměstnanci
školy

8/2017

L.
Lorencová,
třídní učitelé

1/C./ Celoročně pracovat na postojích
žáků ke všem formám závislostí a na
vzájemné důvěře učitele a žáka.
1/C.1./ V rámci předmětu Informatika,
Práce s počítačem se žáci seznámí s
portály zabývající se problematikou
závislostí, sekt (včetně nových
náboženských hnutí), sebepoškozování
a příslušností k subkulturám
(http://www.drogy-info.cz,
http://navykovelatky.cz,
http://www.odrogach.cz,
http://www.sekty.cz,

L.
průběžně
Lorencová,
do 6/2017
třídní učitelé

uskutečněná
aktualizace
zápisy v knize
bezpečnostních
rizik, emailová
komunikace o
řešení rizik, zápis z
provozních porad
zápis z provozních
porad,emailová
komunikace
žáci se budou s
důvěrou obracet
na své učitele,
pokud budou mít
problémy se
závislostí

zápis v třídní knize

5
SVI_SK_PRE_2016_12_V8

Originál 1

http://stopzavislosti.cz,
http://www.jakdoskoly.cz/protidrogovaprevence/pocitace)

C.2. Spolupráce

C.3. Vzdělávání pedagogů

2/C.1./ V rámci předmětu Člověk a jeho
L.
svět, Občanská výchova, Člověk a
11/2016 Lorencová,
společnost proběhne beseda na téma
třídní učitelé
drogy, alkoholismus, nikotinismus.
3/C.1./ V rámci předmětu Člověk a jeho
svět, Občanská výchova, Člověk a
Lorencová,
společnost proběhne beseda na téma
3/2017
třídní učitelé
gambling a závislost na PC hrách
(netolismus).
4/C.1./ V rámci předmětu Člověk a jeho
svět, Občanská výchova, Člověk a
L.
společnost proběhne beseda na téma
5/2017 Lorencová,
sebepoškozování, příslušnost k
třídní učitelé
subkulturám a nebezpečí sekt
1/C.2./ Návštěva preventivních
programů - DDM Beta Pardubice
10/2016 L. Lorencová
(přednáška na téma drogy)
2/C.2./ Seznámení rodičů na
L.
průběžně
rodičovských schůzkách s prevencí
Lorencová,
do 6/2017
závislostního chování.
třídní učitelé
3/C.2./ Zaměstnanci budou
průběžně zaměstnanci
spolupracovat v rámci porad na
do 6/2017 školy
odhalování závislostního chování žáků.
1/C.3./ Umístit na server společné a na
10/2016 L. Lorencová
Disk Google učební materiály a

zápis v třídní knize

zápis v třídní knize

zápis v třídní knize

účast na akcích
zápis v třídní knize
zápis z rodičovské
schůzky
zápis z porady
umístění
materiálů na
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C.4. Dokumentace

informace týkající se závislostí, sekt
(včetně nových náboženských hnutí),
příslušností k subkulturám a
sebepoškozování.
2/C.3./ Průběžné vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblastech
L.
- závislostí, sekt, sebepoškozování a
průběžně
Lorencová,
příslušností k subkultrurám. Informace do 6/2017
třídní učitelé
budou čerpat na serveru společné nebo
na Disku Google.
1/C.4./ Aktualizovat školní řád, školní
L. Koubová,
vzdělávací programy v oblasti závislostí,
S. Pavelková,
1x ročně
sekt, sebepoškozování a příslušností k
M.
subkulturám.
Štěpánková
2/C.4./Vytvořit hodnocení celé oblasti
6/2017 L. Lorencová
včetně fotodokumentace.
3/C.4./ Vytvořit informační leták pro
L.
12/2016
žáky a pro rodiče.
Lorencová
4/C.4./Zaktualizovat formulář na
schůzky s rodiči - doplnit bod o MPP 9/2016 L. Lorencová
závislosti, sekty.

1/D./ Celoročně seznamovat žáky a
připomínat důležitost významu zdravé
stravy a pohybu.
D. Zdravý životní styl, poruchy
příjmu potravy

8/2017
M.
Vachková,
třídní učitelé

společném
serveru a na Disku
Google
školení ve složce
MPP, ústně na
poradě učitelů,
vychovatelů,
asistentů
aktualizované
školní dokumenty
uskutečněná
aktualizace
letáky ve složce
MPP
uskutečněná
aktualizace
žáci mají
povědomí o
zdravém talíři a
dokáží rozlišit
zdravou a
nezdravou
potravinu
7
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D.1. Výuka

D.2. Spolupráce
D.3. Dokumentace

D.4.Vzdělávání

1/D.1./ V rámci předmětu Člověk a jeho
svět, Tělesná výchova, Výchova ke
průběžně M.
zdraví, Příprava pokrmů se zaměřit na
do 6/2017 Vachková,
zdravé svačiny a pitný režim.
třídní učitelé
M.
Vachková, V.
3/2017 Fousková, S.
2/D.1./Zrealizovat akci - ,,Březen - Měsíc
Panušková,
zdravé výživy."
třídní učitelé
3/D.1./ Zrealizovat celoškolní akci 4/2017
,,Víkend zdravého životního stylu".
M. Vachková
2/E.2./V rámci rodičovských schůzek
M.
informovat rodiče o důležitosti zdravé
6/2017 Vachková,
výživy a pohybu ve škole a doma.
třídní učitelé
2/D.3./Vytvořit hodnocení celé oblasti
6/2017
včetně fotodokumentace.
M. Vachková
3/D.3./Vytvořit informační letáky pro
12/2016
rodiče a žáky.
M. Vachková
Školení:Výživa ve výchově ke zdraví 10/2016
interaktivně
M. Vachková

8/2017
E. Sexuální výchova, syndrom
1/E./ Celoročně pracovat na výchově
CAN, rizikové sexuální chování, žáků k dobrým mezilidským vztahům, k
domácí násilí
partnerství, manželství a k rodičovství.

T.
Chomínová
třídní učitelé

zápis v třídní knize

zápis v třídní knize
fotodokumentace,
počty dětí
zápis v
rodičovských
schůzkách
uskutečněné
aktualizace
fotodokumentace
certifikát
Žáci se aktivně
zapojují do besed
a diskuzí věnující
se této
problematice.Žáci
nemají ostych
otevřeně
komunikovat o
8
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sexu.

E.1. Výuka

E.2. Spolupráce

1/E.1./ V rámci předmětu Člověk a jeho
svět, Přírodopis, Občanská výchova,
Výchova ke zdraví blíže seznámit žáky s
jednotlivými tématy sexuální výchovy
(lidské tělo, pohlavní orgány muže a
ženy, dospívání apod.)
2/E.1./V rámci besed poskytnout žákům
prvního stupně informace o lidském
těle, o vztahu mezi mužem a ženou, o
narození dítěte, o rizikovém sexuálním
chování.
3/E.1./V rámci besed poskytnout žákům
6. a 7. ročníků informace o dospívání.
4/E.1./V rámci besed poskytnout žákům
8.-9. ročníků informace o prevenci
sexuálně přenosných chorob, o
prevenci HIV/AIDS, antikoncepci,
partnerství, rodičovství, rizikovém
sexuálním chování apod.
1/E.2./Zajistit peer program (pro 8.,9.
ročníky, Praktické školy dvouleté a
TP)věnující se HIV/AIDS a HPV.
2/E.2./V rámci rodičovských schůzek
přesvědčit rodiče o důležitosti sexuální
výchovy ve škole a doma.
3/E.2./Osvěta všech zaměstnanců o

průběžně
do 6/2017 T.
Chomínová,
třídní učitelé
průběžně
T.
do 6/2017
Chomínová,
třídní učitelé
průběžně T.
do 6/2017 Chomínová

6/2017

zápis v třídní knize

třídní učitelé
T.

Zaměstnanci jsou

T.
Chomínová

10/2016
9/2016

zápis v třídní knize

Žáci znají rizika
týkající se
sexuálního života.
Žáci znají
možnosti nákazy
virem HIV, HPV a
prevenci.
Rodiče jsou k
tomuto tématu
otevření.

T.
Chomínová
11/2016

zápis v třídní knize
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E.3. Vzdělávání pedagogů

E.4. Dokumentace

důležitosti sexuální výchovy, o
Chomínová
rizikovém sexuálním chování ve škole,
syndromu CAN a domácím násilí,
ohlašovací povinnosti prostřednictvím
provozních porad.
1/E.3./Vyhledat si školení (odbornou
konferenci) zabývající se problematikou
pohlavně - přenosných chorob a
10/2016
vzděláváním žáků v oblasti sexuální
T.
výchovy.
Chomínová
1/E.4./Aktualizovat školní řád, školní
L. Koubová,
vzdělávací programy dle aktuálních
M.
9/2015
potřeb organizace v oblasti sexuální
Štěpánkova,
výchovy.
S. Pavelková
2/E.4./Vytvořit hodnocení celé oblasti
T.
6/2017
včetně fotodokumentace.
Chomínová
3/E.4./Vytvořit informační letáky pro
T.
12/2016
rodiče a žáky.
Chomínová
4/E.4./Do elektronického dotazníku pro
žáky přidat dotazy týkající se získaných
informací za celý rok. Do
elektronického dotazníku pro rodiče
12/2017
přidat dotazy týkající se sexuální
výchovy ve školním a domácím
prostředí.
T.Chomínová
5/E.4./ Předcházení patologickým
průběžně
projevům v sexuálním chování u žáků ve
T.
do 6/2017
školním prostředí.
Chomínová

k tomuto tématu
otevřeni.

uskutečněné
školení

uskutečněná
aktualizace
vyhodnocené
dotazníky
uskutečněné
aktualizace

fotodokumentace
zápisy z
provozních porad
10

SVI_SK_PRE_2016_12_V8

Originál 1

F - Záškoláctví, krádeže,
vandalismus
a další
poruchy chování

F.1. Výuka

F.2 Spolupráce

1/F./Celoročně prohlubovat emoční
inteligenci žáků a naopak eliminovat
patologické projevy chování,
předcházet jim prevencí a profylaxí.
1/F.1./ V rámci předmětu Člověk a jeho
svět, Občanská výchova, Dějepis,
Zeměpis. Edukacií prohlubovat zájem
žáka o osobnostní rozvoj, vlastní
zařazení do společnosti. Preventivně
prostřednictvím literatury a filmu
seznamovat žáky s možnými riziky
soužití ve společnosti.

2/ F.1./ Shlédnutí výstavy ,,Jak se v
Pardubicích vyučovalo"
3/ F.1./ Beseda na téma záškoláctví,
krádeže, vandalismus
4/ F1./ Beseda na téma násilí v období
II. světové války
5/F1./ Zapojení žáků do soutěže
Memoriál Karla Kněze v Památníku
Ležáky.
1/F2./ Seznámit rodiče s pravidly
chování v naší škole, přesvědčit je o
významu spolupráce v případě
rizikových a patologických jevů.

8/ 2017

M.
Hřebíková,
ostatní
učitelé

průběžně
do 6/2017 M.
Hřebíková,
ostatní
učitelé
M.
Hřebíková,
11/ 2016
ostatní
učitelé
M.
2/ 2017
Hřebíková
M.
5./ 2017
Hřebíková
6/ 2017

M.
Hřebíková
M.
průběžně Hřebíková,
do 6/2017 ostatní
učitelé

Žáci se s důvěrou
obracejí na
třídního učitele,
asistenty a
vychovatele.

zápisy ve třídní
knize

zápisy ve třídní
knize
zápisy ve třídní
knize
zápisy ve třídní
knize
zápis ve třídní
knize

zápis z rodičovské
schůzky
11
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F.3. Vzdělávání pedagogů
F.4 Dokumentace

2/F2./ Spolupráce všech zaměstnanců
prostřednictvím provozních porad o
prevenci patologického chování žáků.
3/F2./ Pozvat odborníky zabývající se
tematikou násilí v minulosti a v
současnosti.
1/F3./ Průběžně vzdělávat pedagogické
pracovníky v oblastech prevence
záškoláctví, krádeží, vandalismu; v
oblastech extremismu, rasismu,
xenofobie, antisemitismu.
1/F4./Aktualizovat školní řád, školní
vzdělávací programy dle aktuálních
potřeb organizace v dané oblasti.
2/F4./ Vytvořit hodnocení celé oblasti
včetně fotodokumentace.
3/F4./ Vytvořit informační letáky pro
žáky a pro rodiče.
4/F4./ Průběžná identifikace rizik na
pracovišti a předcházení patologických
projevů chování ve škole.

průběžně
zaměstnanci
do 6/2017
školy
5/2017

M.
Hřebíková

průběžně
do 6/2017

pedagogičtí
pracovníci
L. Koubová,
S. Pavelková,
8/ 2017
M.
Štěpánková
M.
6/ 2017
Hřebíková
M.
12/ 2016
Hřebíková

průběžně
zaměstnanci
do 6/2017
školy

zápisy z porad

zápis v třídní knize

uskutečněné
školení

uskutečněné
aktualizace
aktualizované
školní dokumenty
uskutečněná
aktualizace
zápisy z
provozních porad
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V Pardubicích dne 25. 8. 2016

Mgr. Miluše Horská

------------------------------------

ředitelka školy
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