Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Školní preventivní program
školní rok 2017 - 2018
1. Informace
a) vzdělávací systém
pedagogů

Seznámení ředitele školy s ŠPP
Koordinace s ostatními pedagogy
Zařazení prevence do tematických plánů jednotlivých
předmětů

b) informační a osvětové
aktivity

Knihovna
Nástěnka metodika prevence
Schránka důvěry
Informace rodičů o ŠPP (třídní schůzky, internetové stránky
školy)
Spolupráce s organizacemi
Projektové dny

c) volnočasové aktivity

Zájmové kroužky
Výstavy
Soutěže

2. Poradenství
a) konzultační hodiny
metodika prevence

Dle domluvy

b) výuka ve třídách

Zařazení do tematických plánů jednotlivých předmětů Prvouka, Přírodověda, Občanská výchova, Přírodopis,
Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova problematiku
rizikového chování (šikana, rasismus, netolismus, drogy,
alkohol, intolerance, xenofobie, násilí, sekty, poruchy
příjmu potravin, sexuální promiskuita, sprejerství,
kriminalita mládeže…). Zaměření na zdravý vývoj jedince,
posílení resilience, schopnosti kooperace, komunikace,
rozvinutí schopností a dovedností žáků.

c) s odborníkem mimo
školu

PhDr. Skácelová (okr. metodik prevence)
Mgr. Zárubová (PPP)
MUDr. Shánilcová (dětská lékařka)
p. Sapáková (Člověk v tísni)
JUDr. P. Hála (právník)
Npor. Gruška (PČR - preventivní oddělení)
p. Komoň (Řekni ne drogám – řekni ano životu, o.s.)
Bc. Jan Kopic(Nízkoprahový klub Likusák, Ratolest Brno,
o.s.)
Mgr. Martina Jindrová (Preventivně informační oddělení
MP Brno)

p. Šindelářová (MP Education, s.r.o.)
OSPOD
Mgr. Alžběta Divišová (Salesko)

3. Postoje a dovednosti
a) besedy

PČR – Trestné činy páchané na mládeži
Trestné činy v oblasti drog
Osobní bezpečí
S právníkem – Odpovědnost před zákonem

b) činnost žákovské rady

Soutěže, ankety, nabídka volnočasových aktivit

c) formování postojů

Zvyšování sociální kompetence
Posilování komunikačních dovedností
Odstraňování nedostatku v psychické regulaci chování
Vytváření pozitivního sociálního klimatu
Pomoc formovat postoje
Výchova ke zdravému životnímu stylu

d) mimoškolní akce

Exkurze, výlety (třídní kolektivy)
Sportovní soutěže, výtvarné a hudební soutěže

4. Výukové programy
Moje představy o drogách
Proč bývají lidé smutní
Den bezpečného internetu
Já a moje vztahy
Prevence úrazů – „Kousky primáře Housky“
Zdravé zuby
Osobní bezpečí
Lidská práva – „Dětská práva a povinnosti"
Zdravý životní styl
Prachy a krachy
Kouření a já
Řekni drogám ne!
Alkohol a lidské tělo
Spolu a každý sám
Filmový dokument ve výuce
Jsme, jací jsme
Příběhy bezpráví
Virus Free Generation
Krizové oblasti
Domácí násilí
Novodobé otroctví
Svět dětí
Sociální spoty

Malá policejní akademie
Čas proměn
Aby pes nekousl
Policejní pohádky

5. Projektové dny
Osobní bezpečí
Bezpečný internet
Lidé v pasti
Poruchy příjmu potravy
Úraz není náhoda
Stop domácímu násilí

6. Výukové programy mimo školu
Prachy a krachy (Poradenské centrum - Sládkova)
Spolu a každý sám (Poradenské centrum – Sládkova)
Rizikové chování (Ratolest Brno. o.s)
Čas proměn (MP Education, s.r.o.)
Osobní bezpečí (Preventivní odd. PČR)
Co dělat, když.. (Preventivní odd. PČR)
Trestné činy v oblasti drog (Preventivní odd. PČR)
Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o
lidských právech
Hudbou za lepší společnost
Projekt POKOS
Dopravní výchova (MP Brno)

7. Sociální klima školy
Mapa školy, klima třídy, dotazníky, ankety

8. Evaluace preventivního programu
Evaluace plánování preventivního programu
Evaluace průběhu preventivní intervence
Evaluace výsledků preventivního programu

V Brně dne: 6. 9. 2017

Mgr. Stanislav Holubář
ředitel školy

Mgr. Dagmar Poláková
metodik prevence

