Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021
Charakteristika školy:
Základní škola a mateřská škola Bukovany je malotřídní škola, ve které se
vzdělávají žáci 1. – 5. ročníku. Na naší škole se vyučuje ve dvou třídách celkem
17 žáků: I. třída – 1. - 3. ročník, II. třída – 4. a 5. ročník.
Metodik minimální prevence pro školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2020/202 zastává funkci metodika prevence Petra Šibalová,
která tuto funkci vykonává třetím rokem. Výchovné poradenství zajišťuje Mgr.
Alena Cápková, ředitelka školy. Jejich činnost je plánována a směřuje
k vytvoření funkčního informačního systému mezi školou a rodiči.
Problémy učení a chování u žáků se daří zachytit hned v počátku a řeší se ve
spolupráci s rodiči. Závažné výchovné problémy se nevyskytují, v případě
výskytu by byly projednávány s rodiči za přítomnosti třídního učitele, vedení
školy a preventisty. Z jednání budou vedeny zápisy s konkrétními závěry.
Výchovná opatření budou přijímána v souladu s pravidly pro hodnocení
výchovy a vzdělávání žáků.
Cíle programu
Prevence sociálně patologických jevů u dětí se v tomto školním roce zaměřuje
především na aktivity v oblastech prevence:
- agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace
prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance
- záškoláctví,
- závislostní chování, užívání všech návykových látek
- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
Další cíle:
Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů.
Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.
Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních
dovedností.
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Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného
chování mezi žáky.
Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence.
Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti.
Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
- konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti
za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných způsobů chování
- akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých
druhů spolupráce s Policií ČR)
- zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí,
konzumace alkoholu, vandalismu, násilí
- věnovat pozornost prevenci kouření
- dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy –
mentální anorexie a bulimie
- zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou
organizování výletů, exkurzí, ŠVP
- organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou
formou zpříjemnění školního prostředí (tematické dny, sportovní akce,
kulturní akce ve škole)
- nabídka volnočasových aktivit
- účast ve výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
- ekologická výchova (výukové programy v rámci přírodovědné výuky,
zapojení do vyhlášených ekologických soutěží - sběr papíru, pomerančové
kůry
- školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje také zájem a
povědomí žáků o dění ve škole
- pravidelná setkání žáků školy, přání k narozeninám - rozvíjí zodpovědnost
žáků za širší společenství a vzájemné soužití.
- aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
- seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
- nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce,
školního metodika prevence
- nabídka propagačních materiálů
- seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů u žáků,
na schůzkách hovořit o nebezpečí
Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány
připomínky dětí, společná setkání, hodiny předmětů výchovného charakteru.
Škola má vypracovánu Školní preventivní strategii, která je zahrnuta do ŠVP
jako dodatek.
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Spolupráce s organizacemi a institucemi:
-

okresní metodička prevence Mgr. Alena Vlková
spolupráce s PPP – vyšetření žáků
dětská lékařka
dopravní kurz na DDM – 2. ročník - chodec, 4. ročník – cyklista
K-centrum, agentura KROK – drogová problematika
Policie ČR
VIS Bílé Karpaty – ekologické programy
volnočasové aktivity – kroužky v ZŠ, kroužky na DDM Kyjov, ZUŠ
Kyjov, sportovní oddíly v Kyjově a blízkém okolí, oddíl Ráčci Bukovany

V Bukovanech 1. 9. 2020
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