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Prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program je vypracován na základě konkrétní situace na naší
škole. Jeho hlavním cílem bylo zvýšení informovanosti žáků v oblastech týkajících se
zdravého životního stylu a prevence sociálně patologických jevů. Dalším úkolem bylo
pomáhat stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc
a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování a šikaně.
Vzhledem k malému počtu žáků a úzké spolupráci všech vyučujících se zatím daří
plnit tyto stanovené cíle, nebylo zjištěno šíření ani používání návykových látek.
Cílové skupiny, na které byl program zaměřen: žáci, pedagogové a rodiče.
Realizace prevence probíhala dále spoluprací s rodiči, zřizovatelem, PPP a Policií ČR.
Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního
stylu jsou:
• zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže - rozvíjení sociálních dovedností (orientace
v sociálních vztazích, odpovědnosti za své chování, uvědomování důsledků jednání)
• posilování komunikačních dovedností - schopnost řešit problémy,
konflikty, vhodně reagovat na stres, neúspěch, kritiku
• vytváření pozitivního sociálního klimatu - pocitu důvěry, bez nadměrného
tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření
atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty

1.Realizace Minimálního preventivního programu na škole
A.

Část cílů byla naplňována především v rámci předmětů: prvouka, přírodověda,
vlastivěda a tělesná výchova, v českém jazyce zejména ve slohu a čtení. Při výuce
pedagogové uplatňovali různé metody práce – skupinové činnosti, dramatizace, sociální
hry, diskuse, projekty, besedy, exkurze apod. (Témata byla uvedena v MPP)

B. Specializované programy
Projekt Recyklohraní
Projekt Sbírej toner
Projekt Ovoce do škol
Projekt Les ve škole
Preventivní aktivita – vztahy mezi spolužáky
Preventivní aktivita – rozvíjení komunikace
Projekt Proměny roku
RECYKLOHRANÍ
S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního
prostředí. Žáci školy odevzdali do zpětného odběru za rok 2012 celkem 2 140 kg
elektrozařízení – konkrétně 61 kusů televizí + 150 kusů PC monitorů – tj. 1569 kg, a dále 571
kg ostatních drobných elektrozařízení. Velkou odměnou bylo získání 1. místa v kraji ve sběru
baterií. Získali jsme odměnu 8000 bodů, které byly využity a směněny v internetovém
obchodě za sportovní žíněnky.

SBÍREJ TONER
Tento projekt je zaměřený ekologicko – charitativně. Sbíráním prázdných tiskových kazet
určených k renovaci jsme přispěli k zajištění peněz pro ústav mentálně postižených v našem
kraji.
OVOCE DO ŠKOL
Projekt Ovoce do škol byl v ČR zahájen ve školním roce 2009/2010. Od tohoto školního roku
se naše škola do projektu každoročně zapojuje. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem
je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky
ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci
prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce
a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Tento projekt byl podporován také v předmětech
prvouka a přírodověda.
LES VE ŠKOLE, ŠKOLA V LESE
Je mezinárodní výukový program o lese, který se uskutečňuje hlavně v přírodním prostředí,
a to pomocí pozorování a prožitků.
VZTAHY MEZI SPOLUŽÁKY
Tato preventivní aktivita byla zaměřena na rozvoj důvěry a spolupráce. Uskutečnila se formou
kooperativních tematických her a výtvarného ztvárnění.
ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE
Cílem této činnosti bylo posílení vědomí příslušnosti k dané skupině, sloužila k identifikaci se
třídou a podporovala soudržnost. Žáci si mohli uvědomit svou pozici ve skupině a své
psychické vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Realizace formou tématických her.
PROMĚNY ROKU
Tento výchovně-vzdělávací projekt byl zaměřen zejména na vytváření pozitivního vztahu
žáků k životnímu prostředí a jeho ochraně, výchovu ke zdravému životnímu stylu a na
rozvíjení spolupráce žáků prostřednictvím společných zážitků.
Realizován byl ve všech předmětech ve vzájemných vazbách a přesazích. Tématické celky
byly zaměřeny na roční období. Většinu aktivit se nám podařilo splnit, některé činnosti
z jarního bloku využijeme v novém programu. V průběhu projektu byly respektovány
individuální schopnosti a možnosti žáků.
C. Realizace programu při dalších aktivitách
Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků, s ohledem na jejich zájmy, minimálnímu
výskytu negativních jevů v naší škole, přistupujeme především k nespecifickým formám
prevence rizikového chování. Zaměřujeme se zvláště na bohatou nabídku volnočasových
aktivit.
Divadelní představení – Michal Nesvadba
Proměny roku - barevný podzim
Drakiáda – spolupráce s MŠ

Muzeum Kroměřížska – Lidový rok
Den otevřených dveří
Proměny roku - Vánoční dílna s rodiči – výroba adventních věnců
Beseda v knihovně ve Zdounkách
Mikulášská besídka
Divadelní pohádka Čertoviny
Vypouštění balónků – přání Ježíškovi
Návštěva muzea v KM: „Od adventu k Vánocům“
Vánoční besídka pro rodiče
Vánoční besídka pro žáky
Dětský karneval
Divadelní představení ve Zlíně – Maxipes Fík
Muzeum Kroměřížska – Velikonoční zvyky
Filmové představení – Čtyřlístek ve službách krále
Čarodějná noc ve škole
Vystoupení ke Dni matek – spolupráce s MŠ
Vystoupení ke Dni matek v charitním domě v Cetechovicích
Návštěva muzea v KM : „ Když se řekne muzeum“
Proměny roku - Společná vycházka s rodiči – naučná stezka do Boří
Den dětí s Policií ČR
Školní výlet – Archeoskanzen Modrá
Den dětí s myslivci
Zájmové útvary
Ve školním roce 2012 – 2013 se žáci měli možnost zapojit do těchto kroužků:
Dopravní

4 žáci

Mgr. Plachá

Sportovní

14 žáků

M. Rybáková

Biblický

4 žáci

Mgr. R. Němeček

Angličtina

6 žáků

E. Konečná

Výtvarný

11 žáků

Mgr. Majtnerová

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů
Metodička prevence ZŠ Roštín se účastnila pravidelných schůzek metodiků.
Prováděla osvětu mezi žáky i rodiči, organizovala besedy a jednorázové akce, podílela se na
přípravě a organizaci projektových dnů, pravidelně informovala pedagogické pracovníky

o aktuálních problémech, nových formách primární prevence. MP i ostatní pedagogové se
v průběhu roku individuálně vzdělávali v této oblasti a své poznatky diskutovali s ostatními
pracovníky ve škole.

3. Subjekty participující na realizaci MPP
-

Zřizovatel.…......….…… materiální zajištění,životní prostředí
MŠ Roštín
PPP................……….....… diagnostika, odborná pomoc, přednášky, besedy
Dětský lékař ........…..… diagnostika, odborná pomoc

Policie ČR v Kroměříži.…… dopravní kurz, besedy, přednášky

Rodiče i veřejnost jsou seznamováni s MPP na nástěnce ve vstupní části školy,
na obecní vývěsce a infokanálu. Prezentace se také uskutečňuje formou příspěvků
do okresních novin. Součástí prezentace jsou i webové stránky školy, které jsou neustále
aktualizovány a doplňovány.
Třídní učitelky pravidelně informují rodiče o probíhajících akcích i problémech, které se ve
škole řeší. Konzultační hodiny i důležitá telefonní čísla mají žáci zapsány v žákovských
knížkách. Zástupci rodičů se účastní pravidelných schůzí rady školy.
4. Závěr
Většina akcí z MPP se ve školním roce 2012-2013 úspěšně realizovala. Mezi nejúspěšnější
aktivity patřil Barevný podzim a Čarodějná noc ve škole. Žáci získali řadu znalostí
i dovedností v oblasti prevence sociálně patologických jevů, ale také se při nich dobře
pobavili a lépe se poznali v netradičních situacích.
V letošním roce nebyly zaznamenány žádné případy zneužívání návykových látek,
kouření, kriminality a delikvence, vandalismu, apod. Neřešily se problémy spojené
s virtuálními drogami (počítače, televize, mobily, atd.) či patologických hráčstvím.
Nadále budeme sledovat pravidelnou docházku žáků do školy a snažit se preventivně
působit proti záškoláctví.
V Roštině: 18. 9. 2013
Zpracovala: Eva Konečná

Příloha: Některé z příspěvků otištěných v regionálním tisku

Barevný týden v Roštíně.
Každé roční období má své kouzlo. Podzim je kouzelný svými barevnými efekty. Aby si děti
uvědomily krásy a nálady tohoto každoročního procesu, proběhl na základní škole v Roštíně
projektový týden Barevný podzim.
Celý týden žáci chodili oblečeni v určené barvě dne, nosili podzimní plody dané barvy a tak
postupně vytvářeli malou výstavu.Také tvořili básnická a výtvarná dílka. Na závěr týdne si
všichni společně vyrobili panáčka Bramboráčka. Fotografie na nástěnce v chodbě školy teď
dětem připomínají jejich barevné snažení.
ZŠ Roštín – Michele Rybáková
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2012-2013/celotydenni-projekt-barevny-podzim/

Čarodějná noc
Neznám snad nikoho, kdo by se netěšil na páteční odpoledne nebo večer. Po celém týdnu si
každý rád oddechne - dospělí od práce, školáci od vyučování. Tak proč se místo odpočinku
v pátek v podvečer roštínské děti zase scházejí a míří do školy? Pojďte se podívat, co se tam
děje.
Je 26. dubna a nás čeká čarodějná noc. Já už jsem se nemohl dočkat, co všechno zažijeme.
Program jsme zahájili zhotovením slaměné čarodějnice, kterou jsme se potom vydali podle
tradice spálit. Samozřejmě jsme si napřed opekli buřty, bez nich by to nebylo ono, všem nám
moc chutnaly.
Po dobré večeři jsme šli čarodějnici raději utopit do potoka. Pak už jsme se vrátili do školy,
kde se rozproudila pořádná zábava. Nejdříve jsme volili miss čarodějku a misáka čaroděje.
Hlavním porotcem byl António. Ten měl v některých chvilkách těžké bodování, ale myslím
si, že všichni účastníci byli s jeho hodnocením spokojeni. Kostýmy spolužáků a také paní
učitelek mě velmi pobavily. Bylo to napínavé a legrační.
Mezitím se venku setmělo a nás čekala zábavná i strašidelná stezka odvahy. I když se každý
trošku bál, všichni statečně došli do cíle.
Před spaním nechybělo ani čtení pohádky, po které se hezky usínalo. Ráno jsme ještě uvařili
nějaké ty kouzelné lektvary, posnídali, zhodnotili všechny dojmy a domů si kromě diplomů
odnesli i fůru nevšedních zážitků z prvního ročníku spaní ve škole.
Děti ZŠ Roštín

Svátek matek v Roštíně
Maminka – to krásné a ničím nenahraditelné slovo. Opravdu jen málokdo si dokáže
představit, co by dělal bez své maminky. Jen maminka nás dokáže pohladit, obejmout,
povzbudit, pomoci a mít pro nás vždy pochopení. Vztah mezi matkou a dítětem je jedinečný
a nepopsatelný. Tento vztah musí každý zažít a poznat sám. Jako poděkování všem
maminkám slavíme druhou květnovou neděli Den matek. Čím maminkám udělaly radost děti
z roštínské základní a mateřské školy?
Pod vedením svých učitelek připravily pro své maminky a babičky pásmo básniček, písniček,
tanečků, ale i spoustu pohádek, např. O perníkové chaloupce, Mášenka a medvěd, Zlatá rybka
a další.
Všechny maminky si zaslouží ke Dni matek nějakou menší pozornost a tou kromě pěkného
vystoupení jejich dětí byla i kytička, přáníčko a drobný dárek. Dětem se dostalo za jejich
vystoupení velkého potlesku.
Mgr. Jaroslava Plachá-ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2012-2013/den-matek/

DĚKUJEME, MUZEUM!
Co si vybavíte, když se řekne muzeum? Odpovědět na takovou otázku je pro děti ze základní
školy v Roštíně hračka. Pravidelné návštěvy Muzea Kroměřížska jsou nedílnou součástí jejich
vzdělávání a tak dobře vědí, kolik se tam nachází zajímavých exponátů. Ale kde se všechny ty
věci vzaly, kdo a jak se o ně stará a jak vlastně vzniká sbírka, to dosud nevěděly.
A protože jsou to děti zvídavé, nemohly si nechat ujít nejnovější program pro školy s názvem
Když se řekne muzeum....? Byla to trochu netradiční akce, takový řekněme pohled do zákulisí
muzea. Hlavní myšlenkou bylo seznámení dětí s prací muzejních pracovníků a s jednotlivými
obory, jimiž se zabývají.
Povedlo se jim to náramně. Ty nejzajímavější exponáty z archeologických, historických,
etnografických a uměnovědných sbírek přitáhly veškerou dětskou pozornost. Nechybělo ani
aktivní zapojení do programu a hlavně nakonec byla připravena "muzejní" herna, kterou si
děti náležitě užily.
Blahopřejeme muzeu k jeho osmdesátým narozeninám a děkujeme všem jeho pracovníkům
za přípravu zajímavých programů, které dětem pomáhají lépe pochopit naši minulost a díky
své přitažlivé formě je přivádějí k zájmu o historii.
Eva Konečná – ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2012-2013/muzeum-km-kdyz-se-rekne-muzeum/

Procházka do Divok
Základní škola Roštín společně s rodiči žáků uspořádala vycházku po divocké naučné
stezce. Původní plán vyrazit pěšky z Roštína do Divok překazil déšť,takže místo pěšího výletu
se jelo autobusem na rozcestí Divoky.
Naučnou stezku Divoky, měřící přibližně 4,5 km,jsme nakonec neprošli celou – počasí
i terén nám příliš nepřály. Všem,hlavně pak dětem, se líbila procházka okolo potoka
a rybníčku,kde jsme obdivovali právě kvetoucí kosatce žluté a drobné i větší živočichy –
dokonce i laně. Na několika stanovištích s informačními panely jsme se seznámili s místní
faunou i flórou a ocenili práci místních ochránců přírody,kteří o naučnou stezku pečují.
Příjemným zpestřením procházky bylo opékání špekáčků na místním hřišti a pak už nás
čekala jen cesta zpátky do Roštína.
Dospělí i děti tak strávili hezké dopoledne v přírodě,kde se všichni poučili i pobavili
a udělali i něco pro své zdraví.
R.Nováková
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2012-2013/divoky-naucna-stezka-lesem-bori/
„Policejní zásah“ v roštínské škole

Policista je povolání, o kterém sní nejeden kluk a dokonce i mnoho děvčat touží oblékat
policejní uniformu. Děti ze ZŠ Roštín mají sice na rozhodování o své budoucnosti ještě dost
času, ale seznámit se s prací policistů mohly už teď.
Ke Dni dětí pro ně připravili zajímavý
program policisté z obvodního oddělení Morkovice. Děti nejvíce zaujala ukázka výcviku psů
a možnost vyzkoušet si některé části policejní výstroje. Prohlídka policejního auta byla
závěrečným bodem programu. Děkujeme pracovníkům policie ČR za zprostředkování
nevšedních zážitků našim dětem.
Eva Konečná – ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2012-2013/policie-cr-ve-skole/
Setkání s myslivci

Letošní školní rok je téměř u konce a naše malotřídní škola využívá krásné letní počasí
k poznávacím výletům a vycházkám. Proto jsme rádi přijali pozvání zástupců mysliveckého
sdružení v Roštíně a jednu vycházku jsme si zpříjemnili návštěvou myslivecké střelnice.
Po příchodu jsme nejprve areál prozkoumali a potom nám myslivci předvedli ukázku střelby
na neživé holuby. Děti si pak pozorně vyslechly krátké, ale zajímavé povídání o myslivosti,

mohly si osahat různé myslivecké trofeje. Rozdělené do družstev si i zasoutěžily. Své právě
nabyté znalosti využily při řešení poznávacího úkolu a znalostního testu. Také si zastřílely na
terč ze vzduchovky. Po splnění těchto aktivit jsme využili připraveného ohniště a opekli si
špekáčky. Po vydatné svačině došlo na vyhodnocení. Ti nejúspěšnější byli odměněni
medailemi a všichni pak sladkou odměnou.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za příjemně prožité dopoledne zástupcům
mysliveckého sdružení p. Churému a Nábělkovi a zejména pak naší bývalé žačce slečně
Veronice Churé, která program pro naše žáky připravila.

Michele Rybáková – ZŠ Roštín
Více zde: http://zs.rostin.eu/fotogalerie/a2012-2013/akce-s-myslivci/

