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Minimální preventivní program byl ve školním roce 2014 - 2015 naplňován během
běžné výuky, v zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách a také při jednorázových akcích
a projektových činnostech.
Jeho hlavním cílem bylo předcházet projevům rizikového chování, nabídnout žákům možnosti
aktivního trávení volného času, zdokonalování jejich schopností ve zvládání stresových
a krizových situací a zejména vytváření pozitivního klimatu na škole během celého školního
roku.
Cílové skupiny, na které byl program zaměřen: žáci, pedagogové a rodiče.
Realizace prevence probíhala dále spoluprací s rodiči, zřizovatelem, PPP a Policií ČR.

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
Sbírej toner
Recyklohraní
Les ve škole – škola v lese - ŠD
Ovoce do škol
Sběr papíru
Sběr plastových víček
Soutěž ve sběru starého textilu
Záložka do knihy spojuje školy
Roštínská hvězdička
Fotografická soutěž: S námi vás baví svět
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.
Recyklohraní
V tomto programu žáci opět plnili zadané úkoly a zejména se přímo účastnili sběru použitých
baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávali body, které si
pak v internetovém katalogu vyměnili za různé odměny.
Letos jsme se také účastnili programu Ukliďme si svět, v němž všechny ročníky získaly
ZELENÝ CERTIFIKÁT pro třídu aktivně podporující recyklaci elektrozařízení a použitých
baterií.http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/recyklohrani-uklidme-si-svet/
Ovoce do škol
Zapojením do projektu Ovoce do škol bychom rádi přispěli ke zlepšení zdraví našich dětí.
Vytvořením správných stravovacích návyků v jejich výživě chceme bojovat proti epidemii
dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. V letošním roce jsme uspořádali
projektový den Ochutnávka ovoce a zeleniny.http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-

2015/projektovy-den-ovoce-do-skol-ochutnavka-ovoce-azeleniny/photogallerycbm_641256/20/
Sběr papíru, sběr plastových víček a sběr starého textilu
Organizací těchto akcí se opakovaně snažíme vštípit dětem odpovědné, aktivní, tvořivé a
ekologicky správné chování.
Les ve škole – škola v lese - ŠD
Je mezinárodní výukový program o lese, který se uskutečňuje hlavně v přírodním prostředí,
a to pomocí pozorování a prožitků. Program připravuje sdružení TEREZA. Projekt byl
naplňován v zájmové činnosti žáků, hlavně v rámci činnosti školní družiny.
Záložka do knihy spojuje školy
Projekt vyhlásila Pedagogická knihovna J.A.Komenského v Praze a Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislavě u příležitosti říjnového Mezinárodního měsíce školních knihoven.
Cílem projektu byla podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými
dětmi prostřednictvím výměny záložek, které si žáci sami vyrobili. Naší partnerskou školou se
stala ZŠ ve Vyšnej Rybnici. Seznámili jsme se s ní prostřednictvím prezentace a vyměnili
jsme si nejen záložky (letos v podobě sovy jako symbolu moudrosti), ale i čtenářské
zkušenosti a drobné dárky.
Fotogalerie jsou k nahlédnutí na webových stránkách Centra pro školní knihovny
Pedagogické knihovny J.A.Komenského v Praze ( http://npkk.cz/csk ).
Roštínská hvězdička
Dne 24.4.2015 se na naší škole uskutečnila pěvecká soutěž. Soutěžilo se ve dvou kategoriích
a žáky hodnotila porota složená jak z učitelů, tak i ze samotných žáků. Celý předcházející
měsíc žáci usilovně nacvičovali písně nejrůznějších žánrů, aby se blýskli co nejlepšími
výkony. Z pěkného odpoledne si ti nejlepší odnesli diplomy a ostatní soutěžící alespoň
sladkou odměnu. Pro všechny to ale jistě byla i cenná zkušenost, možnost ukázat svůj talent,
odvahu a snahu.
Fotografická soutěž: S námi vás baví svět
Motto: Legrace se nebojí ten, kdo si váží sám sebe
Soutěž proběhla podle naplánovaného harmonogramu. Spočívala ve zhotovení originální
a vtipné selfie. Cílem projektu byla podpora osobnostního rozvoje žáků, rozvoj základních
rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti,
schopnosti "dotahovat" nápady do reality).
Všechny snímky byly vytištěny a uspořádány do výstavy, která byla představena na
slavnostním
vyhlašování
výsledků.
http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a20142015/fotograficka-soutez-s-nami-vas-bavi-svet/

C. Realizace programu při dalších aktivitách
Významné akce školy
Žáci základní školy se podíleli na kulturním dění v obci. Základní škola organizovala řadu
vlastních kulturních akcí, na které byli zváni rodiče i široká veřejnost. Některé z těchto akcí
byly uskutečněny ve spolupráci s MŠ.
Září:
Příprava činnosti kroužků
Recyklohraní
Roštínský víceboj
Říjen:
Výběr kroužků (biblický, sportovní, angličtina, výtvarný, dopravní)
Drakiáda http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/drakiada/
Recyklohraní
Sběr papíru
Záložka do knihy spojuje školy http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a20142015/zalozka-do-knihy-spojuje-skoly/
Listopad:
Příprava vánočního vystoupení pro rodiče a veřejnost
Adventní koncert http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/adventni-koncert/
Soutěž ve sběru starého textilu
Větrníkový den http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/vetrnikovy-denevropa-pripomina-nemoc-slanych-deti/
Prosinec:
Zdobení vánočního stromečku
Příprava vánočního vystoupení pro rodiče a veřejnost
Mikulášská besídka http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/mikulas/
Vánoční besídka http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/vanocni-besidka/
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a20142015/certifikat-vypousteni-balonku-s-pranim-jeziskovi/
Posezení u stromečku
Pracovní dílna s rodiči (vánoční dekorace) http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a20142015/tvoriva-adventni-dilna-s-rodici/
Leden:
Příprava na karneval
Tematický program primární prevence rizikového chování (Poradna pro ženy a dívky)
Návštěva dětí z Mateřské školy
Recyklohraní
Prohlídka školy, ukázková hodina v 1.ročníku pro předškolní děti
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků
Soutěž o nejvtipnějšího sněhuláka http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a20142015/zimni-soutez/

Únor:
Karneval - spolupráce s MŠ http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a20142015/karneval/
Recyklohraní
Fotografická soutěž: S námi vás baví svět
Březen:
Návštěva knihovny v Roštíně http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/besedav-knihovne-v-rostine/
Bezpečné chování na internetu: Hrajte si a učte se: Být Online
Pracovní dílna s rodiči (jarní a velikonoční dekorace)
Duben:
Recyklohraní
Příprava vystoupení ke Dni matek
Sokolnická show http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/sokolnicka-show/
Roštínská hvězdička
Květen:
Zhotovení výzdoby sokolovny
Vystoupení ke Dni Matek http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/den-matek/
Recyklohraní
Červen:
Den s Lesy České republiky v areálu archeoskanzenu Modrá
Více zde: http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/den-s-lesy-ceske-republikyv-arealu-archeoskanzenu-modra/
Výchovný koncert - Netradiční hudební nástroje
http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/vychovny-koncertnetradicni-hudebni-nastroje/
Vyhodnocení projektů
Sportovní den http://www.zs.rostin.eu/fotogalerie/a2014-2015/sportovni-den/
Školní výlet
Zájmové útvary
Ve školním roce 2014 – 2015 se žáci měli možnost zapojit do těchto kroužků:
Dopravní
Sportovní
Angličtina
Výtvarný
Hra na flétnu

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 a 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

Pro úspěšný průběh vzdělávání žáků je klíčová spolupráce s rodiči. Pro žáky je velkou
motivací zapojení rodičů do jejich školních aktivit. Z tohoto důvodu jsou rodiče zváni na
celou řadu akcí (oslavy, společné akce, tvůrčí dílny nebo přímo do vyučování). Rodiče mohou
školu kdykoliv navštívit.
Základní aktivity komunikace s rodiči tvoří:








individuální schůzky s rodiči (nejméně dvakrát ročně)
tvůrčí dílny a oslavy
individuální návštěvní dny pro rodiče
otevřené dny školy
aktuální informace na webových stránkách a vývěsce školy
roční kalendář akcí
schůzky školní rady

Během školního roku se vyskytlo jen málo přestupků proti školnímu řádu. Byly
hodnoceny napomenutím třídního učitele, žádný žák nebyl v závěru roku klasifikován
sníženým stupněm chování. Všechna menší provinění řeší operativně pedagog ve spolupráci
s ředitelkou školy.
Všichni zaměstnanci školy se snažili, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a příjemně, a také
aby škola pro ně byla podnětným prostředím, kde mohou rozvíjet své předpoklady
a schopnosti.
V Roštině: 22.9.2015
Zpracovala: Mgr.Jaroslava Plachá

