MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
školní rok 2019/2020

Základní údaje o škole:
Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy
Rohozenská 255,
340 21 Janovice nad Úhlavou
Ředitel školy, kontakt: Zdeněk Šproch, reditel@zsjanovice.cz , tel: 376 392 220
E-mail: info@zsjanovice.cz, reditel@zsjanovice.cz
Metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Martina Krásnická, martinafrolikova@seznam.cz
Metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Stanislav Urban, ukolucitel@gmail.com
Výchovný poradce: Mgr. Vendulka Krouparová, krouparovavendula@seznam.cz
Školní psycholog: Mgr. Vladimíra Brandová, tel: 725 897 316

Charakteristika školy:
Škola je úplná, nachází se v malém městě. Budova školy je členitá, první a druhý
stupeň je prakticky oddělený (nová a stará budova). Na chodbě je vždy jen pár tříd. Na
prvním stupni zůstávají učitelé ve třídě převážně i o přestávkách. Na chodbách vždy některý
z učitelů vykonává dohled. Mezi riziková prostředí ve škole patří šatny, WC nebo hřiště.
Všichni žáci jsou na začátku roku seznámeni se školním řádem. Stejně jako jejich
rodiče stvrdí svým podpisem v žákovské knížce, že se školním řádem souhlasí a budou se jím
řídit. MPP navazuje na výuku, která vychází z RVP.
Počet žáků: 334 (187 žáků na prvním stupni a 147 žáků na druhém stupni)
Počet učitelů a asistentek: 23 + 8
Počet vychovatelek: 3
Školní psycholog: 1

Situace ve škole:
Informace od učitelů získáváme při pedagogických radách a metodických sdruženích –
učitelé hodnotí chování ve třídách. Aktuální informace jsou podávány v průběhu celého roku

jednotlivými vyučujícími metodikovi prevence, výchovnému poradci, školní psycholožce
nebo řediteli školy.
Je poukazováno na kázeňské nedostatky – neplnění svých povinností, časté
zapomínání, na druhém stupni záškoláctví, vulgární vyjadřování, kouření.
Rodiče mohou své připomínky říct pravidelně na třídních schůzkách dvakrát ročně.
Mohou taktéž využít osobního setkání s pedagogy či školní psycholožkou. Samozřejmostí je
možnost kontaktovat se pomocí funkce komens v aplikaci Bakaláři.
Žáci mohou své připomínky či problémy sdělit kterémukoli pedagogovi osobně.
Mohou taktéž využít schránku důvěry.

Spolupracující organizace:
PPP Klatovy (376 310 809),
PPP Domažlice (Jana Hendrichavá - jana.hendrichova@pepor-plzen.cz, 737 778 348),
PPP Plzeň (irena.prikazska@pepor-plzen.cz),
OSPOD (376 347 292)
Policie ČR OŘ Klatovy (974 334 207)
SVP Domažlice – 379 492 890, 774 717 526

Informační zdroje:
Odborné časopisy, internetové stránky (msmt.cz, www.adiktologie.cz) semináře a kurzy
dalšího vzdělávání, webová stránka školy, schránka důvěry, nástěnka

Celoroční úkoly:
-

Spolupráce s výchovným poradcem školy Mgr. Vendulou Krouparovou, metodikem
prevence 2. stupně Mgr. Stanislavem Urbanem, školní psycholožkou Mgr. Vladimírou
Brandovou a dalšími odbornými pracovišti.

-

Účast pedagogů odborných seminářích a kurzech.

-

Poskytování informací ostatním učitelům, spolupráce mezi pedagogy.

-

Podpora různých projektů, které motivují žáky ke vhodnému chování ve škole i mimo
ni (kroužky, soutěže v knihovně – Bodysbírek, fotografování přírody, výtvarné
soutěže).

-

Spolupráce mezi 1. a 2. stupněm – návrhy podle podmětů vyučujících.

-

Vytvoření

nástěnky

s problematikou

prevence

vysvětlenou

srozumitelnějším

způsobem pro mladší děti, její umístění na místě dostupném pro všechny.
-

Seznámení 1. stupně se schránkou důvěry – vysvětlení, kdy ji využít a kde ji najít.
Konzultace s učiteli, zda by bylo vhodné vytvořit schránku určenou pro první stupeň
na dostupnějším místě. Nebo zda mají ve třídě možnost vyjádřit nějak anonymně svůj
problém (třídní schránka).

-

Podporovat klima třídy - různé skupinové aktivity, akce typu Noc s Andersenem,
Halloween, čerti, soutěže,..

-

Spolupráce se školní psycholožkou – předcházení šikaně, zlepšování vztahů mezi
žáky, zvyšování sebevědomí, naučení sebeúctě; v případě signálu rizikového chování
řešení pomocí sociometrie a následná péče o vztahy.

-

Větší zapojení rodičů do školního dění (školní ples, společné akce – turnaje, drakiáda,
tvoření).

-

Uspořádání besedy pro rodiče – kyberšikana, kyberkriminalita

-

Dlouhodobý cíl: přizpůsobení venkovních prostor výuce (altánek, přístřešek, lavičky,
podsedáky – dotace, rodiče?

Jednorázové akce:
Podle potřeb a termínové možnosti jednotlivých tříd – Den na sněhu, Plave celá škola,
Den Země, divadelní představení, hudební představení, besedy, exkurze, plavecký výcvik.

PŘEHLED TÉMAT SMĚŘUJÍCÍCH K MPP

I. stupeň – přehled témat v jednotlivých předmětech
1.ročník

Vyučovací
předmět

BLOK

UČIVO

ČESKÝ JAZYK

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Základní hygienické návyky

PRVOUKA

MÍSTO KDE ŽIJEME

Škola, škol. režim, návyky chování

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Péče o zdraví, zdravá výživa

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

Význam pohybu pro zdraví, zásady
hygieny

TĚLESNÁ
VÝCHOVA

2.ročník

ČESKÝ JAZYK

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Základní hygienické návyky

PRVOUKA

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Lidské tělo, péče o zdraví, zdravá
výživa, osobní bezpečí

TĚLESNÁ
VÝCHOVA

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

Význam pohybu pro zdraví, zásady
hygieny
3.ročník

ČESKÝ JAZYK

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Základní hygienické návyky

PRVOUKA

ČLOVÉK A ZDRAVÍ

Lidské tělo, péče o zdraví, osobní
bezpečí

TĚLESNÁ
VÝCHOVA

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

Význam pohybu pro zdraví, zásady
hygieny

ANGLICKÝ JAZYK

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

Části lidského těla, oblečení
4.ročník

TĚLESNÁ
VÝCHOVA

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

Význam pohybu pro zdraví, zásady
hygieny

PŘÍRODOVĚDA

LIDÉ KOLEM NÁS

Soužití lidí, chování lidí, právo,
spravedlnost
5.ročník

TĚLESNÁ
VÝCHOVA

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

Význam pohybu pro zdraví, zásady
hygieny

PŘÍRODOVĚDA

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Lidské tělo, základy sex. výchovy, péče
o zdraví, návykové látky a zdraví

ČLOVÉK A SVĚT
PRÁCE

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy

INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM

Zásady bezpečnosti práce a prevence
zdrav. rizik spojených s dlouhodobým
využíváním výpočet. techniky

V Janovicích nad Úhlavou 5. 9. 2019
Vypracovala: Martina Krásnická, metodik prevence pro 1. stupeň
Schválil: Zdeněk Šproch, ředitel školy

