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Minimálně preventivní program je dokument zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků
ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační
dovednosti. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky,
zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků
školy.
Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem
prevence, podléhá kontrole České školní inspekce.
Úvod
Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické
pracovníky školy, pro širokou veřejnost.
Formy






úzká spolupráce mezi rodiči, žáky a školou
poradenská činnost
vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu
vyhranění negativního vztahu k návykovým látkám
široká nabídka školních i mimoškolních aktivit

Preventivní témata
Režim dne
Osobní bezpečí
Vztahy v dětském kolektivu
Každý člověk je jiný
Základní hygienické návyky
Rodina jako bezpečné místo
Lidské tělo
Zdraví a jeho ochrana
Správná životospráva
Využití volného času
Vztahy mezi lidmi
BESIP- bezpečné chování
Komunikace
Nebezpečí při komunikaci s cizími osobami
Pojmy z oblasti sexuální výchovy
Pojmy z oblasti drogy a jejich vliv na organismus
Drogy a závislost
Pojmy z oblasti prevence, léčivé a návykové látky
Zveřejnění informací




nástěnky u školních tříd
knihovna
školní webové stránky

Spolupráce s rodiči
Spolupráce bude zaměřena na oblasti zdravého životního stylu dětí a v oblasti prevence. Rodiče
budou informováni prostřednictvím webových stránek. Důležité informace se dozvědí na
nástěnkách i v žákovských knížkách.

Po předcházející domluvě je možná schůzka s kterýmkoliv z pedagogických pracovníků naší školy.
Výchovná opatření jsou rodičům sdělována písemně.
Spolupráce s institucemi














Pedagogicko- psychologická poradna
Policie ČR
Kulturní střediska a organizace
Krajský úřad Ústeckého kraje
MŠMT
Institut pedagogicko- psychologického poradenství Praha
Občanské sdružení Pohoda
Soukromé školy Arkádie
ÚSP Háj u Duchova
Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji
Magistrát Města Teplice
Policie ČR
Odborní lékaři

Rámcový časový harmonogram:
Každý měsíc bude probíhat v jednotlivých třídách akce pro rodiče a jedna celoškolní akce pro
všechny děti a žáky naší školy.
Září
 Účast na Festivalu „ Hájský kohout“
 Škola volá – celoškolní akce
Říjen
 Podzimní tvoření
 100. výročí ČR – celoškolní akce s rodiči
 Les čaruje – celoškolní akce
Listopad
 Hallowenská oslava
 Vítání adventu – celoškolní akce
Prosinec
 Mikulášská besídka – celoškolní akce
 Vánoční besídka – celoškolní akce
Leden
 Třídíme odpad – celoškolní akce
 Oslava pololetního vysvědčení
Únor
 Valentýn
 Karneval
 Masopustní průvod – celoškolní akce
Březen
 Měsíc knihy
 Odemykání jara - celoškolní akce
Duben
 Velikonoční strom – celoškolní akce
 Den Země
 Den autismu

Květen
 Den matek
 Robinsonův ostrov – celoškolní akce
Červen
 Mezinárodní den dětí – celoškolní akce
 Den splněných přání – celoškolní akce
 Olympiáda – celoškolní akce
Další nepravidelné činnosti a akce tříd:















BESIP
opékání vuřtů
pečení, vaření
péče o rostliny a zvířata
návštěvy dopravního hřiště
návštěva kulturních představení
návštěvy Planetária v Teplicích
návštěvy botanické zahrady
vystoupení dětí s vlastním programem
karnevaly, diskotéky
návštěvy HS Teplice
návštěvy knihovny
třídění odpadu a tvořivé práce s ním
účast na projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička

Pravidelné zájmové útvary
SMŠ
Horová Michaela Bc.
Kislingerová Lenka
Kratochvílová Věra Bc.
Růžičková Hedvika Bc.
Třesohlavá Jana
Týřlová Lenka
Utěšená Jana
Zrzavá Annemarie

Enviromentální výchova
Jóga pro děti
Rozvoj komunikačních dovedností
Ergoterapie
Zdravotní osvěta + lékárna
Grafomotorika
Logopedická prevence
Bazální stimulace

SZŠ
Brázdová Hana Mgr.
Červinková Lenka Mgr.
Dedeciusová Iva Bc.
Glaserová Petra
Holíková Helena
Janoušková Lenka Mgr.
Jeřábková Jana Mgr.
Koulová Tamara
Kučerová Iva
Pauzová Ilona Mgr.
Potěšilová Jana Mgr.
Slobodová Miluše
Šteflová Gabriela
Šternbergová Blanka
Švermová Milena Bc.

Ergoterapie
Hrajeme si s interaktivní tabulí
Keramika
Grafomotorika
Výtvarný kroužek
Muzikoterapie
Logopedický kroužek
Grafomotorika
PC kroužek
Arteterapie
Barevný svět
Barevný svět
PC kroužek
Interaktivní tabule
Keramika

Akce školní družiny
září - Loučíme se s létem
říjen – Drakiáda, 100. výročí ČR
listopad - Dýňování
prosinec - Vánoční tvoření
leden - Jíme zdravě
únor - Zvířata v zimě
březen - Máme rádi knihy
duben - BESIP
květen - Zahradní dovádění
červen - Bezpečné prázdniny
Minimálně preventivní program je vyhodnocován průběžně, na závěr školního roku je
hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. Dané hodnocení je součástí
výroční zprávy o činnosti školy.

