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PREVENTIVNÍ ľnocRAM 2021ĺ2022

Předkladatel: ZŠ a MŠ Kyselka, okĺes Karlovy V*y, Radošov 72,3627}Kyse|ka,

pří spěvkov á or ganizac e

Zpracovala: Mgľ. Kateřina Mtilleľová - metodik prevencę

Chaľakteľĺstika školy

ZŠ a MŠ Kyselka je zźtkladní školou, která poskytuj e základnivzđě|ání a má vhodné podmínky
pľo vzděláváni žźk.ů se speciálními vzdělávacími potřebami s ruznými stupni podpůrných

opatření. Předmětem hlavní činnosti je předškolní výchova, poskýovźní zźkladního a
zájmového vzděláváni azajišťovźní stravovánĺ. Školaie úplná s prvním až ďevátýmročníkem.
Kapacita školy je 160 žáktr.

Škola má rozsźůllou spádovou oblast (Jakubov, Vojkovice, Velichov, Dubina, Šemnice,

Sedlečko, Pulovice, Lučiny, Svatobor, Dolní Lomnice, Nová Kyselka). Ke vzdělávání ovšem
přijímáme i děti a žáky zjiných spádových oblastí (ostrov, Kaľlovy Vaľy).

Chaľakteľistika źákfrl

Škola také vzdělává žźĺ<y s ruznými stupni podpůrných opatření a zdravotĺim omezením.

odlišnosti psychických funkcí našich žáků se pľojevují v oblastech poznéxźni, myšlení a řeči,

paměti, pozoľnosti, v oblasti emocí a motivace, volních vlastností a socializace, a proto tuto

skupinu žáků chápeme jako velmi ohĺoženou před sociálně patologickými jevy.

Cíl pľeventivního pľogľamu

Cílem minimálního preventivního programu je ukźnat mladé generaci cestu ke zđravému a
plnohodnotnému životu a eliminovat v co největší moŽné míře rizikové chování působící v
současné době na děti a mládež.
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CILE PROGRAMU

Dlouhodobé cíIe:

zaměřené naźá,kyz

o výchova ke zdravému Životnímu stylu

o snížit počet rizikového chovĺíní l žźi<tl školy

. Zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování, nebezpečí viľttrálních drog a

patolo gického hráč ství

o odstľanit projevy agresivity, šikany

o mít dobře vývořenou strategii školy v oblasti prevence rizikového chování dětí a

mládeže

o vytvořit pozitivní klima ve škole _ pocit důvěry, práceve skupině vrstevníků, vývoření

atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty

zaměřené na pedagogický sbor:

mít vývořené vhodné prostředí pro oľganizovźní spoleěných akci žák:ů', rodičů a

pracovníků školy

vzđělávat pedagogický sbor _ zejména na seminářích a přednáškách s pedagogicko -

psycholo gickou tématikou (dle finančních moŽností školy)

mít vývořenou funkční strategii školy v oblasti sociálně patologických jevů

zaměřené na ľodĺče:

o koordinovat aktivity školy, Žáků, rodičű, organizaci

o mít vývořený systém spolupráce s rodiči

o zajistit dobrou informovanost ľodičů (třídní schůzky, ŽK, nástěnka, webové stránky

školy)

a

o

a

a
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Střednědobé cíle:

zaměřené na žáky:

o učit žźů<y zdravému životnímu stylu

. učit žáky vývźňet přátelské vazby, komunikační a asertivní dovednosti, nenásilné

zvládáni konfliktů a stľęsu _ moŽnost vytlžitive všech vyučovacích hodinách

. zvyšovat sociální kompetence dětí, rozvijet dovednosti, které vedou k odmítání všech

forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušováni zákona.

zaměřené na pedagogy:

pruběžné vzdélé..váni pedagogických pracovníků školy v oblasti sociálně patologických

jevu

motivovat učitele k vedení volnočasoých aktivit Žźk:ů a k vedení zź$mových kľoužků,

které zajištĘe škola ve spolupráci s MDDM ostrov

zamerene na roorce:

o motivovat rodiče ke spolupráci v rámci programu školy

. ve spolupráci s výchovnou poradkyní a třídními učiteli zajišťovat pravidelnou školní

docházku žfüů (jednání s ľodiči, lékaři) a odstľaňovat tím záškolźrctvi

o

a
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Kľátkodobé cíle:

zaměřené naźákyz

o odstraňoviíní neŽádoucích projevu v oblasti šikany a agresivity žźlkű,v případě výskytu

jejich okamžité řešení

o zlepšit vztahy žá/ľr.ůna l. a2. stupni, stále pracovat na zlépšení klimatu ve třídách

o neustále zvyšovat dovednosti žtlkiv odmítání návykových látek

. zapojit žél<y do volnočasových aktivit - zájmovékľoužky na škole

O vyhľadit uľčitý počet hodin VKZ pro školní prevenci

o vést třídnické hodiny 1 x měsíčně

. vytvořit školní parlament _ účast dvou zástup ci z Íađ žák.ů z každého ročníku

o zajistit jednorázové aktivity, seminaře a přednášky pro třídní i školní kolektivy

o zręalizování pobýových aktivit _ lyŽďský výcvik a cykloturistický výcvik (pro żáky 2.

stupně), týdenní pobyt - škola v přírodě Qlro žéů<y 1. _ 3. třídy)

o poskýování odboľných infoľmaci z oblasti prevence učitelům a ostatním pracovníkům

o Ve spolupráci s dalšími pracovníky školy sledování projevu rizikového chování, řešení

daných situací

o koordinace preventivních aktivit ve škole - zodpovídá metodik prevence a spolupracuje

s třídními učiteli a ostatními učiteli, s PPP Kaľlovy V*y, obecním úřadem Kyselka,

dětskými lékaři, Policií ČR, Městskou policií Karlovy Vary

o neustále analyzovat stav ve třídách i ve škole - zodpovídá metodik prevence a výchovný

poľadce

o vést třídnické hodiny, kde se budou s žákyřešit konflikty aproblémy

o pľopagace schľánky důvěry a zrealizování instalace webové a mobilní aplikace _

anonymní schránlła důvěry

o výměna zkušeností s pedagogy z jiných škol v oblasti sociálně patologických jevů a

odstraňován i zźśko|áctvi

o předávání zkušeností ze seminářů '''

zaměřené na pedagogy:
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zaměřené na rodĺče:

o motivovat účast rodičů na třídních schůzkách

o zajistit a doporučovat kontakty na odborníky - lékaře, psychology, speciální pedagogy,

pracovníky nestátních neziskových orgarizací zabývajících se pomoci s eliminací

rizikového chování dětí a mláđeže

o ve spolupráci s asistentkami řešit konkľétní problémy

. orgarizovat akce přístupné pro děti a ľodiče

. kvalitní spolupráce s okresním metođikem a krajsk;im koordinátoľem prevence

o efektivní spolupľáce s dalšími instifucemi _ s oSPoD, PPP, SVP a SPC

o zajišťovĺání odborných lektoru preventivních pľogramů pro přednášky, besedy a další

vzděIźlvaci aktivity.

Cílová skupina:

o žźlci I. stupně ZŠ

o žáci II. stupně ZŠ

o učitelé

o rodiče

a
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Metody a foľmy řešení:

,/ besedy pro Žáky

{ práce s klimatem tříd, třídnické hodiny

,/ poradenská činnost pro žźky
,/ poradenská činnost pro učitele

,/ poradenská činnost pro rodiče

'/ spolupráce s městskou policií a soc. odboľem města Kaľlovy vary - přednášky na dané

téma, řešení konkľétních případů

,/ vedení databźuze ohľoŽených žáků

,/ motivační nástěnka k předchĺŁení sociálních patologických jevu

r' jednäní s rodiči v problémových případech

'/ výukové bloky zaměřené na sociální patologické jevy a zdravý způsob života
,/ mimoškolní aktivity _ kroužky, výlety apod.

ł organizovźní a účast na soutěŽích - sportovní, vytvarné aj.

'/ aktivity doplňující výuku - exkurze, divadelní a filmová představení, návštěvy výstav,

ł schľánkadůvěry

,/ školní paľlament

,/ nácvik dovedností - veľbální a neverbální komunikace

,/ diskuse a ľozhovory

,/ sběr dat a evidence o omluvených i neomluvených hodinách

,/ práce v komunitním kruhu

'/ tematické hry zrizných okruhů: rozellÍivaci,poznávací, sebepoznźtvaci,komunikační

hry, hľy na podporu sebevědomí, kohezní a kooperativní hry

a
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Pľevence šikany

Cíle a následné aktivity minimálního preventivního programu slouží k vývoření bezpečného,

respektujícího prostředí ve škole. Zaměŕuje se mezi jinými na prevenci šikanováni aukazuje

postup řešení šikanování

Postupy řešení jakéhokoli stódia šikany:

o po odhalení šikany okamžité řešení ze strany pedagogů se školským poradenským

zaiizęnim a s vedením školy _ domluva na postupu vyšetřování

o rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozoľnili a s obět'mi

o nalezeĺi vhodných svědků

o zajištění ochľany obětem: spojit se s rodiči případné oběti požádat je o spolupráci,

konzultovat s nimi výskyt nepřímých znaků šikany _ dbát na taktní přístup azejména

na zachov źní důvěrnosti informací.

o rozhovory s agresory, případně konfrontace mezi nimi, znemožnit domluvu výpovědí

agresoľů. Výipovat nejslabší článek, dovést kptizĺźni.

o vyhodnocení vlastního šetřęní _ vedení školy s Ęýmem poradenského pracoviště

vyhodnotí, zda se jedná o šikanu a jaký je stupeň zźlvažĺostí' navrhne další postup vůěi

obětem, agresorům i třídě jako celku a jejich potrestání _ viz. školní řád

o pozvat individuálně k jednání ľodiče agresoľů, sezniímit je se situací, sdělit jim

navľhovaná opatření apožádat je o spolupráci

. pokud odmítají, zvážítozĺźtmeni na Policii ČR _ závisí na věku agresorů, na intenzitě

azźxažnosti šikany

o rczebrat situaci se třídou, vysvětlit nebezpečnost a důsledky šikany, oznámit potrestání

viníků
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Stľategie předcházení školní neúspěšnosti

Jedním z vážnýchproblémů, které je třeba řešit, je školní neúspěšnost. Je důležité, aby se

školní neúspěšnosti předcházelo. Příčinou mohou být nejen individuálnirozdily v osobnosti

Žáků, poruchy učení a chování, zdtavotni komplikace, ale také ľodinná výchova. Nepľospěch

mívá obvykle mnoho příčin, kteľé je třeba včas rozpozĺat a podchýit.

Postupy řešení školní neúspěšností:

o vytipovźni ŽáktL, kteří jsou ohľoženi školní neúspěšností

. odhalení konkľétních příčin školní neúspěšnosti daného žáka_ zvolit adekvátní

podpůrná opatření

o diskuze pedagogri na peđagogické radě _ hledání řešení

o individuéiniptáce s žákem

o spolupráce s rodinoužáka

o doučovźniv rámciprojektu Šablony 2

o pedagogickáintervence

o změnapřístupu při vyučovaní _ volba vhodnějších qýukových metod

o podpora při zvládnutí zameškané látky

o pouŽívání podpůľných pomůcek (přehledy, tabulky, kalkulačky, ...)

o vžívánipodpůrných aktivit (oznźlmenipísernné práce, stanovení termínu zkoušení

z konkľétního učiva)

. spolupráce se školským poľadenským zaÍizenim

o spolupráce s PPP a s SPC _ vývoření IVP

,



ZálrJaďni a mateřská škola Kyselka, okľ. Karlovy Vary, Radošov 75,362 72 Kyselka, příspěvková organizace

IČ 75006529

Pľevence a řešení ľizikového chování

Primární pľevence rizikového chování se na škole zaměřuje především na předcházenírozvoje

rizik, které směřují zejménak následujícím rizikor1im projevům v chování žákűaděti:

a agrese' šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím

multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a

xenofobie, homofobie;

o záškoláctví;

o závislostní chování,uživźnívšech návykových látek, netolismus, gambling;

o rizikové spoľty anz1kové chování v dopľavě, prevence urazi;

. spektrum poruch příjmu potľavy;

o negativní působení sekt;

o sexuálni iz1kové chovĺání;

o pľojevy syndľomu tjłraného dítěte;

o Wádęže;

o sebepoškozování;

o negativní pľojevy závislosti na subkulfuľách;

e domácí násilí;

o hazardnihrani;

o pľoblémové sifuace týkajících se Žfüů s PAS (poruchy autistického spektľa)

Stľate gie prevence ľizikového chovúní

o aktivity školy jsou cíleně směrovány krczpoznání a zajištění včasné intervence nebo

kľizové intervence zĄména v případech domácího násilí, šikany, tyráni azneuživáni

dětí, násilného chováni, ohlroŽování výchovy dítěte, experimenłování s návykovými

látkami a na ľizikové stravovací návyky vedoucí k poruchámlpříjmu potľavy

o poskýování poľadenských služeb v oblasti prevence rizikového chování.

o rcalizace primárního preventivního programu, jeho pravidelné vyhodnocování
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o

a

řešení aktuálních problémů ľizikového choviíní _ ve vnitřTlím řádu školy jasně

stanovená pľavidla, která mají zatlkol minimalizovat výskyt rizikového chování

ptáce školního metodika prevence _ výkon specializovaných činností (poradenské

sluŽby, řešení aktuálních projevu rizikového chování, tvorba MPP, spolupráce

s metodikem v PPP a s kľajským školským metodikem) .

spolupráce třídních učitelů, metodika prevence' výchovného poradce a ostatních

pedagogu při tvoľbě arcalizaci preventivního progľamu a řešení aktuálních projevů

rizikového chovaní žfüů

a
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GARANT PROGRAMU A SPOLUPRACO\AIICI

Garantem celého programu je ředitelka školy s metodikem prevence a na škole vývořený |im
školy, který má 3 členy:

Štomĺ poľadenské pľacoviště:

metodik prevence Mgľ. Kateřina Mülleľová

ředitelka škoty Mgr. olga Ševčíková

výchovnó poradlłyně Mgr. Jana Jakabová

Do celého minimálního preventivního pľogramu jsou zapojeni všichni vyrčující, vychovatelka
školní družiny, asistenti pedagogů, kteří při každé příležitosti využívají možností se žáky
nenásilnou formou hovořit a formovat jejich myšlení, vedou je k vlastním názorům, které se
týkají daného problému.

Hodnocení a efektivita pľogľamu

Evĺdence a efektivita

o vyhodnocovánídotazníků
. tabulka absence _ porovnávání pololetí a předešlých let
. zźlpisy o zrealizovaných akcích do TK
o zźĺpisy v ŻI<
o porovnávźtni výsledků opakovaných anket v pruběhu několika let

Hodnocení progľamu:

o jednotlivé aktivity programu budou prezentovány na webových stľankách školy
o hodnocení a plnění programu buđe pĄednáváno na peđagogických radách

Výsledky jednotlivých anket adotazniktlbudou zptacovźxány azakládánypro potřebytřídních
učitelů a t1imu.

Program je dvakĺát ročně hodnocen v rámci pedagogických rad. Na základě výsledků je pro

následující rok aktualizovéln a upravován.

Konzultace' konzultační hodiny
a

Konzultace po předchozí telefonické domluvě - telefonní číslo 727 887 |8l
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Seznam dostupné liteľatury, vĺdeotéka
Videotéka:

Řekni drogám ne

Kouření není modeľní

Láska je láska

oči hadů

Abeceda lidské sexuality

Děti a drogy

Katka

Adľesář oľganĺzací zabývající se pľĺmární pľevencí

{ obecní úřad Kyselka, Rađošov 118, Kyselka 362 72

./ Policie ČR Vĺtězn źL 92716, Karlovy Vary 360 0l, g74 366 lll
,/ Policie městská Moskevská 9I3l34, Kaľlovy Vary 360 01, 353 118 911

,/ odbor sociálně -právni ochľany dětí, U Spořitelny 2,360 01 K. Yary,353 l52 586

,/ Hasičský záúlranný sbor, Sokolovská 7641108A,360 05 K. Vaľy, 950 371 011

,/ Asociace Zźrchranrlý kľuh, 5. Května 208111A,360 01 K. Vaľy, 608 953 862

,/ PPP Kaľlovy Vary Lidická 38, 3ó0 20 Karlovy Vary 353 176 5lI
ł Metodik prevonce PPP _ Mgr. M. Fialová mfialova@pppkv.cz, 724 02l 535

,/ Lékař (Kyselka - MuDr. Jakub Kiprov) Radošov 178,362 72 Kyselka353 94I I44
,/ Městský dům dětí amládežę ostrov - Škohĺ 23I,363 0l ostľov, 736 505 68l
,/ K-Centrum Kaľlovy Yary 353 222742

Doporučené kontakĘ:

{ Dětské kľizové centrum, tęl; 241' 480 51 1

,/ Inteľnetová poľadna: pľoblem@ ditel<nze.cz

,/ Linka bezpeči:1l'6 111

,/ Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, linka@mcssp.cz

'/ www.capld.czllinky.php (adresář linek důvěry po celé ČR) 
../ Yzkazdomů: 800 111 113 

'.',/ Mgľ. Michaela Veselá: 974 832 784, iĺfo@spolecnekbezpeci.cz

,/ PhDr. Helena Vľbková: 602 255 508, h.vľbkova@zivot-bez-zavislosti.cz

,/ Speciálně pedagogické centrum, Vančurova 83, Karlovy Vaľy: 739 322 35l
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,/ Středisko výchovné péče, Sportovni28, K. Vary: 774 715 266

./ PPP Karlovy Vaľy: sekľetariat@pppkv.cz

Zpracovala: Mgľ. Kateřina Müllerová, metodik prevence

V Kyselce dne29.9.2021

Schváleno: t -L, 
/

,,ĺlłn'ĺ!łr,

Při tvorbě PP škola vychźze|azmatenćitľ

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a těloýchovy k pľevenci a řešení šikany ve
školách a školských zaÍizenich (č. j. MSMT-2|l49l20l6)

Veškerá dokumentace o činnostech primáľního pľeventisty je vedena v souladu s předpisy o

ochľaně osobních údajů a je aľchivoviĺna. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče
(popř. děti).

S vešker;ýĺni informacemi poskýnuĘimi v rámci činnosti primárního preventisty je nakládáno

v souladu se zákonem č. 1 01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znéní pozdějších předpisů.

a
ł
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ANALÝzA soUČASNÉHo sTAvU NA ŠKoLE
Výsledky za rck 2020 l 202l

1. V tomto ľoce jsme řešili nedovolené připojení cizíchžźtk.ůna online hodinu českého jazyka
v 7. ttidě, které rozproudilo konflikt mezi žźky 7 . třidy.

opatření: Třídní učitelka opětovně v této třídě nastavila pravidla online hodiny. Všichni
vyučující ZS Kyselka byli poučeni, jak při daných situacích postupovat. Viz dokumentace

2. Dalším případem bylo řešení velkého zhoršení prospěchu žákyně 8. třídy

opatření - Maminka dané žákyně byla se sifuací seznámena. Byla nastavena pravidla ke
zlepšení školní úspěšnosti (odevzdĺání potřebných zadanýchpraci, pruběžná kontrola đochtnky
na online hodinách ze strany matky). Viz dokumentace.

3. Ve 6. třídě byla řešena neúčast žétkana distanční výuce jednoho ze Žfüů

opatření: jednání zákonného zástupce, třídní učitelky a metodika prevence' zktęrého
vyplynula pravidla dalšího přístupu tohoto žákak distanční výuce. Viz dokumentące.

4. V dubnu 202I byl uskutečněn výchovný aktiv, kde byl řešen vzdělávaci problém žekyně 7.

třídy, která při distanční výuce nepracovala, neodevzdźxala zadanou prźrci a měla vysokou
neomluvenou absenci.

opatření: Żakync na návrh školy dostala poslední šanci, za přeđpokladu, že bude dodľžovat
veškerá stanovaná pravidla. Viz dokumentace.

5. V 6. třídě byla šetřena kyberšikana, kđy třídní učitelce byla doručena velmi vulgární
komunikace ze sociální sítě, a to od matky žákyně, které se tato komunikace týkala. Bylo
uskutečněno jednání s žźů<y 6. třiđy, mezi kteými komunikace probíhala. Zvlášť byla
vyslechnuta žźů<yně, na jejíž adľesu se žźrcí vyjadřovali.

opatření:Byl uskutečněn komunitní kruh všech zúčastněných. Kde se žźrciĺavzájem omluvili
abyla dohodnuta pravidla. Pro posíleni vztahű ve třídě se bude nađále pracovat, a to v rámci
komunitních kľuhů v etických hodinách a v hodinách YKZ, kde žźrci dostanou prostor
k vyjádření svého ĺäzoru,jak se vę třídě cíti.KaŽdý týden budou začleněny aktivity na posílení
pozitivních vztahů. o celé situaci byli zákonni zástupci telefonicky informováni. Viz
dokumentace. ,',
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6. V květnu byla opětovně řešena neomluvena absence na đistanční qýuce žźl<a 6. ti1dy.

opatření: Byly stanoveny termíny, kdy se žźLkdostaví v odpoledních hodinách osobně do školy,
kde měl za ĺlkol dodělat zameškané práce z distanční vyuky. Byly stanoveny termíny
o dev zdáni. Vi z ko mune t a c e.

7. V druhé polovině měsíce května byl řešen přestupek žáka 7 . tŤ1dy a žáktt 6. třídy, kdy bylo
nahlášeno žákęm5. třídy, že zmíněni Žáci kouřili na toaletáchZŠ Kyselka o hlavní přestávce.

Żacla1ĺ zavolźni do sboľovny pedagogri, kde se ke kouření přiznali.

opatření: Żartm byla navrŽena snižená známka z chovźni, která byla schválená na

pedagogické radě. o porušení školního řádu a kázęňském opatření byli zfüonni zástupcí
informovĺĺni telefonicky výchovnou poradkyn i. Vi z d o kum e nt a c e.

8. Dále bylo uskutęčněno jednání s matkou žźka7. třídy, kde bylo pĄednáno zvani cizíchlidí
do online hodin, zneuživźni aplikací a obtěŽování ostatních tímto žźi<em. Ze všech těchto byl
žak7. třídy usvědčen.

opatření: Matka se zavézala ke zkontaktování panaLipy z SVP apožádá o pomoc' jak dál se

svým synem ve výchově postupovat. Viz dokumentace.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Müllerová, metodik prevence 
4tĺ;/fu^Ą

V Kyselce 29.9.2021
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nÁnĺcovÝ ČłsovÝ HARMoNoGRAM NA Šxoľ-,ľÍ nor
2021t2022

Cíle pro školní rok202tl2022z

. Zlepšovat klima tříd i školy

o Zprosttedkovávat Žákům infoľmace ohledně šikany a omamných apsychotropních látek

(oPL).

o Pomáhat žź/r.tlm řešit problémy s problémov;ýłn chováním a zvyšovat motivaci ke

zdr av ém'u životnímu stylu.

Rámcový časový harmonogľam

ZźLÍi -Třídní hodiny - utváření třídních pravidel _ vyvěšení ve třídách.
- Třídní hodíny - tematické vyzdobení tříd _ máme hezké zázemi
- ,,Našefarma" _ celoľoční projekt, kdy se žáci celé školy podílejí na
budování faľmy a péči o zvířata- výchova ke zdľavánu Životnímu
styluapéčiopřírodu
- Pro 3. _ 4. tŤ. - výuka plavúní - zdravý pohyb
- Zdaľma obědy - administrace pľojektu pto žźky, jejichž rodiny se

ocitly ve ťrnančně tísnivé situaci
- Adaptační kurz 6. třídy _ podpora pozitivních vztahi ve třídě -
zlepšení řídní atmosfery
- Tvoření z přírodnín _ akce pro žáky celé školy a jejich rodiče -
společné tvoření - pľvek tzv.:"Otevtené školý' _ podpora komunitního
pľostoru společného vzđělávtľli, vzźĄemného setkávání a obohacování
všech zučastněných stran (školy, rodičů, žźLkn)

- Akce VLS pro sedmý a devátý ročník - celodenní program s VLS, na
druhy činností v lese. Żáciĺavśtívili lesní školku Bukovina, kde
zaměstnanci právě sázeli lípu sľdčitou. Vyzkoušeli si mapování lesa.

Zkusili si také např. odhadnout a následně změtit výšku stromu a další.
Pľogram byl velmi nabitý. Žaci ziskali lepší představu, jaké profese lze
vykonávat v lesnictví - ochľana příľody, možnávolba povolání
- Svět ztźchranářťl _ 4. tŤida_ chováme se dostatečně bezpečně _

seznámení se zákulisím IZS
- FFOH _ návštěva filmového festivalu _ celá škola _ kultura jako
prevence ľizikového chování _ vzoÍ kladný hľdina
- Přlttelské utklÍní vefotbalu žźĺľĺű8. a 9. třídy s žáky ZŠ Dukelských
hrdinů - nav azov ání no qých přátel ských v ztahtl
- celoroční projekt: ,,Zebľa se za tebe neľozhlédne" pro 3. třídu _

bezpeěnost v dopľavě
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Řĺ3en - Ve spolupráci s třídními učiteli zmapování situace vztahave třídě.

- Zahdjení zdjmových kroužkŕł ve spolupráci s MDDM ostrov -
smysluplné využiti volného času
- 1. stupeň - dopľavní hříště _ 4. ľočník _ dopravní výchova pro mladé
cyklisty
- 2. stupeň _fotbalový tuľnaj organizovaĺý žźky 9. třída - posílení
kompetencí, podpora pozitivního klimatu ve škole
- Výstava škol _ návštěva 9. třídy _ pomoc při volbě vhodného studia _

podpoľa Žáků při řešení důležitého ľozhodnutí, aby mohli žít
smysluplný Život
- L a 9. tř. oslava Halloweenł _ podpořit vzéĘemné poznźxźní se žáků
arozvijet u Žáků jejich kĺeativitu.

Listopad
- 6. _ 8. tř. ndvštěva lqlanďia Líberec _ umoŽnit hledání společných
charakteństik, postojů, zájm:ů, vzźĄerrného kontaktu mezi žźů<y

- volby do školního parlamentu _ spolupľáce žźlktĺrűzĺých věkových

skupin

- núvštěva SC černošín 7. -9. třídy _ exkurze, která vybavi zĺ*y
teoľetickými i praktickýmipozĺatky, jak správně zacbźnet s odpadky
v domácnosti _ ochľana životního prostředí

Pľosinec - Mikulúšskú besídka _ utváření pozitivního klimatu školy
- Vdnoční trhy _ utváření pozitivního klimatu školy a souŽití se

společností v obci Kyselka.
- Vúnoční ąívdní v kostele _ celá škola - pođpoľa českých tradic o

vánocích _ společné sdílení vánočního ěasu - podpora pozitivních
mezilidských vztahtl
- Vdnoční besídky v jednotlivých třídách _ nadělování dárků mezi
spoluŽáky - motivovat žakykpozitivnímu nahlížení na spolužáky.
Prohloubit vnímaní o potřebách apřźlních spolužáků.

- ,,Ř"íkúme drogdm stop" - pľohloubit diskusi o"hzicíchzávislosti a

zvýšit motivaci ke zdľavému Životnímu stylu -7.,8.,9.třida

1. _ 2. tř. - výuka bruslení _ zdravý pohyb

Leden
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Únoľ - 2. stupeň - přednóšky o šikaně, kyberšikaně, bezpečnémpohybu na
inteľnetu - policie ČR Karlovy Vary
_ 1. stupeň _ ,'Ajaxův zdpísníku _ bezpečnost v silničním provozu _
beseda s Policií ČR
- 2. stupeň _ Masopustní spoľtovní utkdní _ podpora zdravého
Životního stylu a kľeativity u Žráků

Březen - 2. stupeň _ lyžařský kurz _ zdravý pohyb - umožnit hledání
společných charakteristik, postojů, zájmű, vzájemného kontakfu mezi
žźlky
- 1. stupeň _ škola v přírodě _ zdravý pohyb - - umoŽnit hledĺĺní
společných chaľakteristik, postojů, zájmi, vzájemného kontaktu mezi
žáky

Duben - ,,LlÍska a přútelství z pohledu žúkťł 2. stupně" - školní pľojekt o

vnímání vztahamezi pohlavími. Podpořit aktivní zapojenívšech Žáků

ve třídě. obrazovou formou podpořit vnímání sebe jako součásti

mezilidských vztahů.

- 1. _ 9. tř. ,,Den Země ,, _ úklid okolí školy _ podpora utviáření

pozitivního klimatu ve škole, vztahy mezižtky rťnnýchvěkových

skupin.

- 4. ttída_ pľůkaz cyklísty

- 1. stupeň _ dopravní soutěž_ bezpečnost v dopravě

Květen - ,'Mdš prúvo na život v bezpečí" _ návštěvy - hasičský zźrchranný
sbor,Zźlc\tanný kruh - ukázkové akce. Umět rozlišovat zdroje ohľoŽení
života

Cerven - 2. stupeň _ cykloturistický kuľz_ zđravý pohyb, _ umoŽnit hledání
společných chaľakteristik, postojů, zájmű, vzĄemného kontaktu mezi
žźky
- Zhodnocení

Mgr' Kateřina Müllerová

ń)t!1,Ą'
metodik prevenceDne29.9.2021

Schváleno: ,-J
/,rłz ą,rt)


