Školní rok:
2017 - 2018

Preventivní program

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa školy, pro kterou

ZŠ TACHOV, ZÁREČNÁ

platí tento PP

Zárečná 1540
347 01 Tachov

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Zdeněk Hnát

Telefon na ředitele

374 723 118

E-mail na ředitele

reditel@zszarecna.cz

Jméno školního metodika

Mgr. Eva Šmejkalová

prevence
Telefon

374 723 128

E-mail

evasmejkal@seznam.cz

Specializační studium

Ano

Studuje

Ne

Ano

Studuje

Ne

Ano

Studuje

Ne

V oblasti prevence RCH
Specializační studium
v oblasti výchovného poradenství
Specializační studium
v oblasti speciální pedagogiky
(psychopedie, etopedie)
Realizátor vzdělávání

ZČU Plzeň

Jméno výchovného poradce

Mgr. Eva Šmejkalová

Telefon

374 723 128

E-mail

evasmejkal@seznam.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

ZČU Plzeň

Jméno výchovného poradce

Mgr. Marie Maňovská

Telefon

374 723 128

E-mail

marie.manovska@centrum.cz

Specializační studium

Ano

Studuje

Studuje

Ne

Ne

Počet ped. pracovníků
(učitelé, asistenti pedagoga,
Počet tříd

Počet žáků/studentů

vychovatelky ŠD)

ZŠ – I. stupeň

16

325

28

ZŠ - II. stupeň

9

194

19

Celkem

25

519

47

2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE
Nejčastěji řešené rizikové
chování v předchozím školním
roce

Záškoláctví
Skryté záškoláctví
Šikana nebo kyberšikana v počátečním stadiu

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Eva Šmejkalová – výchovný poradce pro 1. stupeň,
školní metodik prevence
Mgr. Marie Maňovská – výchovný poradce pro 2. stupeň

Spolupracujeme

PPPP Tachov – Bc. Petra Veselá (okresní metodik
prevence)
OSPOD Tachov
Policie ČR
SVP Domažlice
SVP Plzeň

3. STANOVENÍ CÍLŮ PP
Cíl:
Zdůvodnění cíle:

Podpora pozitivních vztahů v třídním kolektivu
-

pozitivní atmosféra ve třídách, schopnost žáků vzájemně
se podporovat a pomáhat si, zdravé vztahy ve třídě jako
prevence vzniku šikany (popř. záškoláctví)

Dlouhodobý cíl:

Zdravý životní styl
Zdravé vztahy

Cíl:
Zdůvodnění cíle:

Předcházet vzniku drogové závislosti žáků
-

předcházet závislostem u žáků, zvýšení informovanosti v
drogové problematice, pozitivní přístup ke zdravému
životnímu stylu

Dlouhodobý cíl:

Zdravý životní styl

Cíl:

Včasné podchycení a efektivní řešení možného
výskytu šikany a kyberšikany

Zdůvodnění cíle:

-

bezpečí žáků, zdravé mezilidské vztahy, tolerance,
odmítnutí jakékoliv formy agrese

Dlouhodobý cíl:

Zdravé vztahy

Cíl:

Včasné podchycení záškoláctví a skrytého
záškoláctví u žáků

Zdůvodnění cíle:

-

předcházení školní neúspěšnosti a vzniku rizikového
chování v důsledku záškoláctví

Dlouhodobý cíl:

Prevence školní neúspěšnosti

Cíl:

Podpora zdravého životního stylu formou volnočasových
aktivit

Zdůvodnění cíle:

-

zdravé a smysluplné trávení volného času jako součást
zdravého životního stylu, rozvoj dovedností

Dlouhodobý cíl:

Zdravý životní styl

Cíl:

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

Zdůvodnění cíle:

-

podpora žáků ohrožených školním neúspěchem (s nízkou
motivací ke vzdělání, dlouhodobou a opakovanou
prospěchovou neúspěšností, nedůsledností při školní
přípravě, kázeňskými přestupky, nedůsledným
rodičovským vedením či ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí)

Dlouhodobý cíl:

Zdravý životní styl

4. SKLADBA AKTIVIT PP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Cílové skupiny:
Žáci mladšího školního věku (6 – 12 let)
Žáci staršího školního věku (12 – 15 let)
Žáci s potřebou podpůrných opatření
Žáci ohrožení školním neúspěchem
Pedagogové
Rodiče

Název aktivity
Cílová skupina

Stručná charakteristika

GO KURZ
-

žáci 6. ročníků

-

třídní učitelé 6. ročníků

-

pobytový seznamovací kurz

-

hry a cvičení zaměřené na seznámení žáků třídy

s novými spolužáky, rozvoj spolupráce,
komunikace, získávání dovedností řešení
konfliktů, sebepoznání, zmapování vztahů ve
třídě
-

seznámení nového třídního učitele se třídou

Zodpovídá

Mgr. Marie Maňovská

Termín konání

Září 2017

Název aktivity

CENTRUM SPORTU

Cílová skupina

-

žáci 1. a 2. stupně

Stručná charakteristika

-

sportovní kroužky při škole (míčové hry,
basketbal, florbal, atletika, OVOV, tanec)

-

rozvoj pohybových dovedností

-

sport jako součást zdravého životního stylu

Zodpovídá

Mgr. Zdeněk Hnát

Termín konání

Školní rok

Název aktivity

KROUŽKY PŘI ŠKOLE

Cílová skupina

-

žáci 1. stupně

Stručná charakteristika

-

anglický jazyk, německý jazyk, vaření

-

kroužky při škole ve spolupráci s DDM
Mraveniště Tachov

-

volnočasové aktivity – zdravý životní styl

Zodpovídá

Mgr. Eva Šmejkalová

Termín konání

Školní rok

Název aktivity

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL

Cílová skupina

-

žáci 1. – 7. ročníku

Stručná charakteristika

-

projekt pro žáky – ovoce a mléko pro děti je

zdarma
-

firma BOVYS

Zodpovídá

Mgr. Eva Šmejkalová

Termín konání

Školní rok

Název aktivity
Cílová skupina

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY
-

žáci 1. stupně, žáci ohrožení školním
neúspěchem

Stručná charakteristika

-

volnočasová aktivita, která vede k rozvoji
klíčových kompetencí, logického,
informatického a strategického myšlení žáků

-

v rámci projektu OP VVV
„ZŠ Tachov Zárečná 22“

Realizátor

Mgr. Václav Mužík

Termín konání

Školní rok

Název aktivity
Cílová skupina

DOUČOVÁNÍ
-

žáci 1. stupně, žáci ohrožení školním
neúspěchem

Stručná charakteristika

-

podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
prostřednictvím doučování

-

pomoc žákům ze sociálně znevýhodněného a
kulturně odlišného prostředí např. upevnit zvyk
provádět samostatnou odpolední přípravu a
podpora vzdělávání

-

v rámci projektu OP VVV
„ZŠ Tachov Zárečná 22“

Realizátor

Mgr. Jindra Pintířová, Mgr. Renata Nejdlová,
Mgr. Květa Bubnová

Termín konání

Školní rok

Název aktivity

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ VE TŘÍDĚ (ŠIKANA, VZTAHY VE
TŘÍDĚ, DROGY…)

Cílová skupina

1. – 9. ročník

Stručná charakteristika

-

vedle pozorování a rozhovorů zvolí TU nebo
VP/ŠMP minimálně 1 x ročně dotazník
zaměřený podle potřeb třídy

-

dotazníkové šetření se využije i v případě
podezření na šikanu

-

k podrobnějšímu dotazníkovému šetření lze
využít služeb metodika prevence při PPPP
Tachov – Bc. Petra Veselá

Realizátor/ zodpovídá

třídní učitelé
Mgr. E. Šmejkalová – 1. stupeň, Mgr. M. Maňovská – 2. stupeň

Termín konání

Školní rok

Název aktivity

ŠKOLNÍ ASISTENT

Cílová skupina

-

žáci 1. a 2. stupně, rodiče, pedagogové

Stručná charakteristika

-

v rámci projektu OP VVV
„ZŠ Tachov Zárečná 22“

-

nepedagogická podpora žákům, rodičům i
pedagogům

Realizátor

Kateřina Zezulová

Termín konání

Školní rok

Název aktivity

TŘÍDA PLNÁ POHODY

Cílová skupina

-

žáci 1. stupně

Stručná charakteristika

-

program realizovaný metodikem prevence PPPP
Tachov na základě domluvy s TU

Realizátor

Bc. Petra Veselá

Termín konání

Školní rok – dle dohody

Název aktivity

ŽÁKOVSKÁ RADA

Cílová skupina

-

žáci 2. – 9. ročníků

Stručná charakteristika

-

umožňuje žákům komunikovat s vedením školy,
přednést své náměty a postřehy, předávat
informace spolužákům

Zodpovídá

Mgr. Zdeněk Hnát

Termín konání

Školní rok
Rada se setkává zpravidla 1 x za dva měsíce

Název aktivity

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

Cílová skupina

-

pedagogové

Stručná charakteristika

-

informace o změnách legislativy v oblasti
prevence RCH

-

Směrnice pro řešení RCH

-

metodická pomoc a podpora při řešení RCH
žáků

Zodpovídá

Mgr. Zdeněk Hnát, Mgr. Eva Šmejkalová

Termín konání

Školní rok – pedagogické rady, provozní porady,
metodická sdružení

Název aktivity

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, SPOLUPRÁCE

Cílová skupina

-

rodiče, zákonní zástupci

Stručná charakteristika

-

informace o řešení RCH na škole

-

poradenská pomoc a podpora

-

třídní učitelé

-

vedení školy

-

výchovní poradci, školní metodik prevence

-

asistenti pedagoga, školní asistent

Zodpovídá

Termín konání

Školní rok

Témata prevence rizikového chování jsou součástí ŠVP především v předmětech český jazyk,
prvouka, přírodověda, občanská výchova, výchova ke zdraví a přírodopis.

V průběhu školního roku škola vyhledává a využívá nabídek akcí zaměřených na prevenci
RCH – besedy, filmová představení apod. Tyto aktivity jsou využívány jako doplňkové.

Žákům jsou k dispozici 2 schránky důvěry.

Při výskytu rizikového chování postupuje škola podle platných právních předpisů.

Zpracovala: Mgr. Eva Šmejkalová

