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Cíl MPP 2018 – 2019
2019
Naším cílem je příznivé klima celé školy a pozitivní klima
v jednotlivých třídách. Bližší poznávání mladších a starších žáků
navzájem, navázání kamarádství a pocitu sounáležitosti. Poznání
kladných vlastností a předností spolužáků, pochopení výhod
spolupráce a týmové práce.
Získávání informací o rizikových formách chování, možnost utřídit si
informace, které mají děti z jiných zdrojů, rozšíření řad dětí
odmítajících návykové látky, posílení zájmu o různé volnočasové
aktivity.

Formy práce

- projekty prevence
- besedy, představení, interaktivní programy
- peer programy
- aktivity IRPŠ, spolupráce s rodiči, tvořivé dílny
- spolupráce s institucemi (Ospod, PPP UB , PPP UH, SVP UH)
- bloky ve vyučovacích předmětech
- školní parlament
- kroužky školního klubu
- školské poradenské pracoviště

Hlavní školní projekty:
Kamarád:
Kamarád: pro 1. – 5. ročník, jeden dvouhodinový program během
školního roku pro každý ročník. Programy vede ŠMP a peer aktivisté.
Mám toho, kdo mně pomůže – pracovní název projekt Patron:
realizátory jsou výchovná poradkyně 1. stupně, výchovná poradkyně
2. stupně, školní psycholožka a ŠMP. Jde o spolupráci předškoláků a
osmáků, která pokračuje v dalším školním roce spoluprací prváků a
deváťáků. V této fázi má už každý prváček velkého kamaráda
deváťáka, svého patrona.
Napříč školou – společné učení žáků druhého a prvního stupně.
Adaptační pobyty – třídenní pobyty pro 6. ročník, realizace v září.
Jednodenní adaptační pobyty pro první třídy, realizace v září.

Plán prevence v jednotlivých ročnících:

Předškoláci
- projekt Mám toho, kdo mně pomůže: seznámení s třídním učitelem a
prostředím školy, dobrodružná procházka školou – ve spolupráci se
žáky osmého ročníku
1. ročník
- program Kamarád:
Kamarád téma Kamarádství
- projekt Mám toho, kdo mně pomůže:
pomůže spolupráce se žáky devátého
ročníku, pět akcí během školního roku: uvítání 1. září, společné
vánoční tvoření, turnaj v pexesu v lednu, jarní sportovní dopoledne,
rozloučení na konci školního roku

2. ročník
- program Kamarád: téma Zdravý životní styl
- projekt Hasík (tři části projektu) - protipožární prevence, realizují
pracovníci integrovaného záchranného sboru
- Napříč školou – společné učení druháků a žáků druhého stupně

3. ročník
- program Kamarád: téma Bezpečná ulice
- Napříč školou – společné učení třeťáků a žáků druhého stupně

4. ročník
- program Kamarád: téma Šikana, kyberšikana
- dopravní výchova na dopravním hřišti v Uherském Brodě

5. ročník

- program Kamarád: téma Způsoby odmítání
- beseda Kyberšikana, realizace ŠMP a peer aktivisté

6. ročník
- třídenní adaptační kurz vedený VP, ŠMP
- beseda pro dívky Čas proměn
- projekt Hasík (tři části projektu) - protipožární prevence, realizují
pracovníci integrovaného záchranného sboru
- beseda Kyberšikana,
Kyberšikana přednášející Pavel Pakosta
- v rámci výuky občanské výchovy:
výchovy: záškoláctví, šikana, agrese,
rizikové sporty, doprava, rasismus, xenofobie
- v rámci výuky výchovy ke zdraví: zdravý způsob života, prevence
alkoholismu a tabakismu

7. ročník
- LVVZ prevence úrazů na horách – vyučující tělocviku, zdravotník
- v rámci výuky občanské výchovy:
výchovy záškoláctví, šikana, agrese,
rizikové sporty, doprava, rasismus, xenofobie, sekty, adiktologie,
týrání, zneužívání, poruchy příjmu potravy
8. ročník
- beseda o nebezpečí užívání drog Život bez závislosti,
závislosti přednášející
Roman Povala
- v rámci výuky občanské výchovy:
výchovy: šikana, agrese, rasismus,
xenofobie, sekty, sexuální rizikové chování, adiktologie, týrání,
zneužívání, poruchy příjmu potravy

- v rámci výuky výchovy ke zdraví: zdravý způsob života, prevence
rizik ohrožujících zdraví

9. ročník
- projekt Mám toho, kdo mně pomůže:
pomůže spolupráce se žáky prvního
ročníku, pět akcí během školního roku: uvítání 1. září, společné
vánoční tvoření, turnaj v pexesu, jarní hravé dopoledne, rozloučení na
konci školního roku
- projekt Napříč školou – společné učení šesťáků a deváťáků, realizují
ŠMP, TU
- zážitkový program připravený žáky oboru Sociální činnost SPŠOA,
Uh. Brod, zaměřený na prevenci šikany, záškoláctví, agrese,
závislosti, kriminality, sebepoškozování, násilí a vandalství
- v rámci výuky občanské výchovy:
výchovy šikana, agrese, rasismus,
xenofobie, sekty, sexuální rizikové chování, adiktologie, týrání,
zneužívání
- v rámci výuky výchovy ke zdraví: závislosti a jejich nebezpečí, drogy
a legislativa, patologické hráčství, poruchy příjmu potravy, bezpečné
způsoby chování – nemoci přenosné pohlavním stykem, umění
odmítnout

Průběžné akce a činnosti:

- činnost školního parlamentu (žáci 3. – 9. ročníku)
- žáci navštěvují kroužky školního klubu – smysluplné trávení
volného času
- projekty EVVO v rámci výuky
- kulturní představení a vystoupení
- pravidelná návštěva Slováckého divadla Uherské Hradiště,
Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě, Muzea JAK
v Uherském Brodě
- dějepisné a zeměpisné exkurze
- sportovní soutěže
- výtvarné, literární, jazykové a přírodovědné vědomostní soutěže

Ve spolupráci s IRPŠ (Iniciativa rodičů a přátel školy):
- Ekosoutěž ve sběru papíru
- Vánoční dílny, Velikonoční dílny
- Den dětí v MŠ Olšava, Uherský Brod
- Tanzanie – humanitární projekt, prodej drobných předmětů, vánoční
charitativní koncert, výtěžek putuje na pomůcky do školy v Tanzanii
- komunitní kruhy na 1. stupni a ve ŠD

15. 10. 2018

zpracovala: Mgr. Kateřina Janků, ŠMP

