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1. ťTvod

Pľeventivní program (dále jen PP) měl v letošním školním ľoce Ęrto hlavní úkoly' Zýšit
informovanost žĺákri v oblastech jako jsou d.ogy, kouření, kriminalita mládeże, zdraYý životní sĘl

atd. Dalším úkolem bylo pomahat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žiíků, posilovat

přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žźJľĺy u pÍedchźnet tak ponižovrĺní, šikaně a jinýn

nežádoucím jevum. ŻźlĘ vedeme ke n|ádřľri stľesu, ke schopnostęm řešit problémy bez pomoci

návykoých látek. V neposlední řadě jsme nadále reagovali a pracovali s pľoblémy, kteľé se vyskytly

v tomto i předchozím školním t'oce' a to zejména pľoblémy vyplývající z distanční výuky. PP byl

realizován do poloviny ťl1na 2020, krátce v prosinci 2020, online formou v leđnu a dubnu 202l a

v ěervĺlrr 2021 z důvođu vyhlášení nouzového stavu v ľámci pandemie Coviđ 19, kdy došlo

k uzavření škol.

2. Cílové skupĺny PP

Do PP bvli zapojeni všichni žácil. a II. Stupně školy.

3. oľganĺzace PP

metodik pľevence rizikového chování: Mgr. Kateřina Mtillerováo

a

konzultační hodiny: dle telefonické domluvy

a výchovná poľadĘně: Mgľ. Jana Jakabová

konzultační hodiny: dle telefonické domluvy

metodické materiály (propagačnĺ materiály, odborná literatuľa) k ľealizaci MPP

k dispozici ve sboľovně školy
a

o školní řád obsahuje zźtkaznošení, drŽeĺi, distľibuci azneuživźní návykových látek



v areálu školy a odpovídaiící sankce za jeho porušení -platný od 1. 9. 2019

a



4. Uskutečněné akce PP

A) Preventivní výchova je zaě|eněna do jednotliých předmětů na I. i II. stupni. Jedná se zejména o

prvouku, vlastivědu, přÍrodovědu, výchovu ke zđľaví, občanskou výchovu, přírodopis, chemii,

tělesnou výchovu. V těchto předmětech byly realizovány tematické bloky.

B) Dále se uskutečnily následující akce, které pľo ŽátĘ pÍiptavili odborníci, lĺÍeří se zabývají

problematikou sociálně patologicĘch jevu'

Nebylo uskutęčněno

C) Mimoškolní pobyty žálrb - neuskutečněny

D) Další pľeventivní aktiviĘ

ZźLri -Třídní hodíny - utváření řídních pĺaviđel- vyvěšení ve třídách'

- Třídní hodiny - tematické vyzdobení říd - máme hezké zźnemi
- ,,Naše farmü" _ celotoční pĄekt, kdy se žáci celé školy podílejí na

budování farmy a péči o zvirata- výchova ke zdravému Životlrímu stylu a peči
o příľodu
- Zdarna oběd.y _ administľace pĄektu pľo žáĘ, jejichž rodiny se ocitly ve
Íinančně tísnivé situaci

Prosinec - Vánoční besídk1ĺ v jednotlivych třídúch _ nadělovłłní dárku mezi spolužáky -
motivovat žäky kpozitirmímu nahliŽeni na spolužáky' Prohloubit vnímaní o
potřebách a přáních spolužáků.

Leden - ,,Říkrű*e droglűm stop" - prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zľýšit

motivaci ke zdravému životnímu stylu _ online přednáška a điskuze.

Duben - ,,Lóska a přótelsní zpohledu húků 2. stupně" _ školní pľojekt o vnímĺíní

vztahimezi pohlavími. Podpořit aktivní zapojení všech žáku ve třídě'

obľazovou foľľnou podpořit vnímĺíní sebe jako součásti mezilidsĘch vztalrů -

v riímci online \nýuky'

a



Květen

Čeruen

_ l . ĺlubna 202l jsme teĺĺy oelstartovali výzvu ,,Putujeme do Říłna"' kteľá byla

vyhlášená nejen pro źáĺľly, ale i pro všechny zaměstnancę naší školy. Tato

výzva byla naplánoviína jako soutěž mezi jednotlivými třídami _ kĺeľá třída

dojde dřív do Říma _ tedy, která řída dřív ujde l 2201rlĺ', což je délka trasy od

městečka Kyselka do hlavního města Itálię Řím -podpoľa zđravého životního

stylu.

- pľojektoý den: ,,Společné zlepšování výlky" - Pľojektový den byl zaměl'en

na čínnost IZS v době pandemie. Projektoý den byl realizovĺán prezenčně

pľostorách ZŠ a MŠ Kyselka. Zličashili se žáci 8' ľočníku

- vylety jeđnotlivých říd - zlepšení socializace žálĺu, posílení pozitivních

mezilidsĘch vztahů

5. Vzđělávání pedagogů

Výcbovná_ poľaĺĺkyně Mgľ. Jana Jakabová llkončila shldium výchovnéhei poľadensľví v ťIstí nad

Labem. Metodik prevence Mgľ. Kateřina Mĺillęr-ová studuje speciální kuľz metodiků prevence

v Kaľloých Var'ęch' ktery zač,al v říjnu 20Ż0. Všichni pedagogové školy se zúčastnili webináře:

,,Funkční vedení tříđnicĘch hodin *pľáce s dynamikou ŕídy" s Mgľ. Kekulovou

ó. Vyhodnocení akcí MPP

Ve školním rocę 202012021 se nám podařilo ťrspěšně zręalizovat akce z PP pouze đo poloviny října

2020, kľátce vpľosinci 2020, online foľmou vlednu a v dubnu 202t a včervnu 202t zdůvođu

vyhlášení nouzového stavu v rátmci pandemie Covid 19, kdy byly všechny školy uzavřeny. Některé

byly zajištěny ještě dodatečně poté, co se ve tříđách vysĘrtly nŁnaky rizikového choviíní. Při výběru

progľamů na začátl<ll školního roku jsme zohledňovali problémy, které jsme řešili v uplynulém

školním ľoce. Domĺrívám se, źe diky akcím realizovaným v ľámci PP si žáci vyťvořili povědomí o

oblasti sociálně patotogicĘch jevů. ZnĄi nztka spojená s kouřením, alkoholem, drogami. Měli by

vědět, jak se zachovat, budou_li šikanovani, či jinak nteuživźni. V neposlední řadě jsme se snažili

stmelovat a posilovat třídní kolektivy tam, kde se vysĘtl nějaký problém, popř' kde byly děti

nějĄým způsobem z kolektivu vyčleněny' Reagovali jsme na případné protievy školní neúspěšnosti a

nápađné zv'ýšení absence v ľámci distanční vyuky. osobními konzultacemĺ'rl zĺty jsme podpoľovali

jejiclr případné pľoblémy v rĺĺrnci vzđělźxźni v distanění výuce. Vzhledem k situaci, kdy nebylo

moäré rea|izovat ceĘ ľĺłmcově časový pľogľam PP, jsme se snažili cíle PP plnit v běžľré výuce a

adekvátně reagovat na nastalé pľoblémy.



7. Způsoby ľenlizace MPP

o říđní schůzky
o bęsedy
o dotazníková šetření
. pľojekty
o skupinová pľáce
. diskuse
r nástěnky
o webové stránĘ
o školní vylety
o exkuľze
r individuálníkonzultace

8. Vyuätí volného času žáků

Žeane neprobíhaly

9. Spolupráce s rodiči

Při realizaci PP má své nezastupitelné místo spolupľáce s rođiči. Probíhá na několika urovních'

Rodiče jsou pľavidelně infoľmováni o dění ve škole zejména prostřednictvím internetového portálu

Edupage a webových strłłĺlek školy. Na webov-ých strrłnkách mohou najít také PP nebo výňatek z

Metodického doporučení k primiĺľní prevenci rizikového chovĺäní. Na frídních schuzkách a v rámci

konzultací jsou infoľmováni o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení problémů mají ľodiče

možnost vyažít

konzultací metodika pľevence ľiákového chovĺání a výchovného porađce, samozřejmě mohou

telefonicĘ nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníĘ' Výchovné problémy jsou

řešeny pohovorem s rodiči, tlYídním učitelem, výchovnou poľadĘmí, ľesp. metodikem pľeveĺíce

rizikového chování a s vędením školy. o pohovoruje učiněn zźryís. S velkou odezvou ze strany dětí a

ľodičů se setkala takéýzva: ,,Putovĺíní do Římď', kdy se podařilo rozhýbat celou školní komunitu a

podpořit tak nejen zdraví našich žá1<i, ale i jejich rodin.

,""



10. Spolupľáce s jinÝmĺ institucemi a oľganizacemĺ:

ł obecní úřad Kyselka
,/ Policie ČR, Kailovy Vary

{ Městská policie Karlov.v Vaľy

ł odboľ sociálně - právní ocbĺ'any dětí, K. Vaľy

,/ HasičsĘ zźĺchranný sbor K' Vary a Kyselka

ł Asociacę ZźrcWamý kľulr K' Vary

ł PPP Karlovy Vary

/ Metodik pľevonce PPP K. Vary

./ Lékď Kyselka

ł MěstsĘ dům đětí amláďežę ostrov

ł K-Centrum Karlovy Vary

11. Výskyt socĺálně patologických jevů ve škole v uplynulém ľoce

o konfliktní vzLahy 4
o školní nerispěch 1

. absence na đistanční výuce 2

12.Zá.ľér

Cíle vytyčené PP se během školního rol<llŻ02012021 podařilo splnit pouze částečně vzhledem k dané

situaci pandemie Coviđ ĺg. Žáci sice získali řadu vědomostí a doveđností v oblasti sociálně

patologicĘch *ievů a také zdravého životního stylu. Na druhou stľanu tato náročná doba lukźnala

mnoho problémů, kteľé je třeba řešit. Snažíme se žráky a ĺodiče pozitivně podpoľovat v celém

systému vzdělávání a výchovy, a to i v situacích, jako je online výuka během uzavření škol' Věřírn,

že naší pľací přispíváme k minimalizaci šikany a pomáháme vytvářet kamaľádskévztahy mezi žáky.

Vę všech těchto oblastech hodláme pokľačovat i v příštím školním ĺoce.

Vypľacovala: Mgľ. Kateřina MtilleľováiV Kyselce 30.6.202t


