Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V letošním školním roce 2013/2014 byl minimální preventivní program naší školy poměrně
rozsáhlý, a to díky finanční podpoře Městského úřadu v Poličce a komisi prevence rizikového
chování.
Tradičně začínáme v září (19. – 20.9.2013) adaptačním kurzem, tentokráte pro tři ročníky
6. A, B, C, a to na Budislavi.
Hravou a zábavnou formou, množstvím týmových her jsme vytvářeli první kroky vzniklých
kolektivů za pomoci nových třídních učitelů. Součástí kurzu byla beseda na téma „Bolest
jménem šikana“, kterou nám zajišťoval Acet p. Krampota a promítání filmu Mezi stěnami.
Preventivní aktivity ve škole probíhají ve dvou rovinách – jako specifická primární prevence
rizikového chování a jako nespecifická prevence. Na jejím uskutečňování se podílejí třídní
a netřídní učitelé, vedení školy, školní poradenské pracoviště i pracovníci jiných organizací.
Specifická prevence


Ve škole fungovalo školní poradenské pracoviště – vedení školy, metodik prevence
a výchovní poradci pro I. a II. stupeň. Výchovná poradkyně II. stupně Božena Kaprasová
a metodik prevence Ludmila Haraštová se scházely dle potřeby v pondělí 4. vyučovací
hodinu. Na pondělí od 15 – 16 hodin byly stanoveny konzultační hodiny metodika
prevence. Schůzky školského poradenského pracoviště byly čtyři.



Na MÚ Polička proběhl 14. 1. 2014 Kulatý stůl Prevence se všemi zástupci institucí
v oblasti prevence a se zástupci školského odboru města.



V letošním školním roce začal opět fungovat školní parlament, žáci 3. – 9. tříd měli
dvoučlenné zastoupení (40 žáků). Žáci, vyjma 9. ročníků, byli zvoleni na dva roky.
Schůzky probíhaly nepravidelně, během roku jich bylo sedm, šest na půdě školy a jedno
výjezdní do Květné – na Květnou zahradu a Dům na půli cesty.



Během školního roku probíhaly besedy s Policií ČR na téma šikany, kyberšikany, trestní
odpovědnosti, kouření a alkoholu a informačního bezpečí. Zde jsme spolupracovali
s Prevkem Litomyšl, p. Petrem Dřínovským a v rámci odpoledních workshopů pro třídy
7.A, 6.A, 6.B byl připraven dvouhodinový program společný pro žáky, třídní učitele
a rodiče. Zájem z řad rodičů nebyl příliš velký (celkem 10 rodičů).



Žáci byli o problematice primární prevence informováni především zařazováním
příslušných témat do hodin občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, dějepisu,
českého jazyka a tělesné výchovy. Na I. stupni též ve světě poznání.



Besedu v projektu Čas proměn absolvovali odděleně chlapci a dívky 6. ročníků.



V rámci spolupráce s Mozaikou Polička jsme byli na besedách o gamblerství (8. ročníky)
a AIDS/HIV (7. a 8. ročníky) a 7. ročníky absolvovaly besedu na téma poruch příjmu
potravy.



V programu prevence rizikového chování byl i program pro 7.C, kterou zaštítil LAXUS.



Společně s komisí prevence rizikového chování MÚ Polička a Mozaikou byl letos
aktuálně připraven program pro žáky 4. – 9. ročníků, a to v rámci zrušené soutěže Právo
pro každého. V programu byla návštěva městské policie, Policie ČR, besedy se sociální
a probační pracovnicí a návštěva Okresního soudu ve Svitavách.



8. ročníky se zdokonalovaly v projektu Dopravní výchovy.



Na I. stupni organizovala Mozaika: Děti bez úrazu, Praktický seminář první pomoci,
Teorie dopravní výchovy.



Proběhly besedy s hasiči.



Problematice rostoucí agresivity mezi dětmi na obou stupních a řešení počátečních stádií
šikany v některých třídách jsme věnovali mimořádnou pozornost. Přibývá dětí
s výraznými problémy v rodinném zázemí, které se projevuje závažnými poruchami
chování ve vztahu k učitelům i spolužákům a k majetku školy.



Spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí probíhala v 3.A, 4., 5., 6., 7. ročnících a 8.C, byla
provedena šetření SORAD, program Stonožka, Vrstevnické programy a program Šikana.



Na II. stupni 6. a 9. ročníky absolvovaly projekt první pomoci – Život mám ve svých
rukou.



6. ročníky v červnu společně procházely Naučnou stezkou v okolí Poličky (10 km).



Dne 5. 6. 2014 proběhl na škole Den zdraví – barevný minivolejbal, zapojilo se 144 žáků
ze sedmi ročníků (1.A, 2.B, C, 3.A, 4.C, 5.A a 7.B).

Metodik prevence


Prováděl ve školním roce 2013/2014 šetření žáků k problematice šikany a dalších projevů
rizikového chování – jednání s rodiči, VP.



Organizoval pobytový dvoudenní adaptační kurz pro 6. ročníky. Spolupracoval
s Odborem sociálních věcí Městského úřadu v Poličce, (OSPOD), PPP v Ústí nad Orlicí,
stal se členem komise prevence rizikového chování MÚ Polička a od září 2013 nastoupil
na dvouleté studium v rámci celoživotního vzdělávání v Pardubicích.



MP se podílel na dvou projektech: Etika, Prevence úrazů.



Zpracoval MPP a ŠSP a hodnocení MPP, zpracovával evidenci pracovní náplně, vedl
programy v rámci třídnických hodin pro žáky 7.B. Prováděl dotazníková šetření.



Účastnil se výchovných komisí, setkání metodiků prevence v rámci okresu, besed
pořádaných MÚ Litomyšl s MUDr. L. Pekařovou a Mgr. Michaelou Veselou.



Součástí byly i programy pořádané pro pedagogické a nepedagogické pracovníky naší
školy, 10. 10. 2013 beseda s Mgr. Michaelou Veselou – školní řád, právnické normy.



V prostorách školy je nástěnka prevence a schránka důvěry.



Náplní práce je též příprava programů pro další školní rok.



Byly řešeny rodinné potíže a jejich důsledky na dítě, výukové potíže, absence, skrytá
záškoláctví, šikana, návykové látky, agrese, prospěch (byly doporučeny nácviky
dovedností, návštěva poradny pro rodinu), spolupráce s Charitou Polička – Sanace
rodiny. Vztahové problémy mezi spolužáky, mezi žáky a pedagogy, mezi rodiči
a pedagogy a mezi žákem a zákonným zástupcem, vandalismus, alkohol a kouření.

Nespecifická prevence


Škola uskutečnila projekty Pohlazení pro maminky 1. – 9., Já občan 6. – 8., Den naruby
1. – 5., Den Země 1. – 5., Země našich spolužáků 4. – 5., Školní olympiády 1. – 9.,
Bezpečně do školy 1. – 5. r.



Dalšími aktivitami jsou nepovinné kroužky a předměty, činnost sportovních přípravek
atletiky a volejbalu, kde je zapojeno 39% žáků naší školy.



V rámci sportovních aktivit jsme se zapojili do přespolního běhu, stolního tenisu, fotbalu,
futsalu i sálové kopané, basketbalu, minivolejbalu a volejbalu, hokejbalu, florbalu,
soutěži ve šplhu a v lezení, cyklistice a atletických soutěží a plnění odznaku OVOV.



Odpolední aktivity byly též věnovány mezitřídním sportovním akcím ve fotbale, florbale,
košíkové a přehazované. Uskutečnil se i vánoční turnaj ve vybíjené a fotbale pro 3., 4., 5.
ročníky a turnaj ve volejbale, přehazované a košíkové mezi pedagogy a 9. ročníky naší
školy. Na závěr školního roku nastoupili deváťáci k fotbalovému utkání proti
pedagogům.



Vánoční program připravil školní parlament, a to karaoke mezi třídami a hudební
vystoupení jednotlivých ročníků. Na závěr roku byla uskutečněna taneční soutěž.



Redakční rada 8. ročníků vydávala školní časopis Pisálek.



Žáci navštívili divadelní představení: Žebrácká opera, Sluha dvou pánů, Život je jen
náhoda a MIME FEST. Žáci I. a II. stupně se též zúčastnili pěvecké a recitační soutěže
Dětská scéna.



Škola absolvovala i semináře s Městskou knihovnou Polička.



Informace a výsledky jsou prezentovány na stránkách školy.

