Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ
PROGRAM

Školní rok: 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace

Charakteristika školy:
Počet tříd: 2, samostatné ročníky - 1. a 2. třída
Počet žáků: 27
Cílové skupiny Minimálního preventivního programu:
•

Žáci 6-9 let

•

Rodiče a příbuzní žáků

•

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy

Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace je málotřídní škola.
Škola se svým počtem žáků řadí mezi velmi malé školy. Kapacita školy je 36 žáků. A je umístěna v
širším centru obce.
Ve škole se vzdělávají žáci z vesnice Ludkovice, Biskupice a osady Pradlisko. Pro dopravu
dojíždějících žáků byly zřízeny žákovské autobusové spoje. Vzhledem k věku žáků je poskytován
dozor dospělé osoby k bezpečnému příchodu do školy a odjezdu žáků po ukončení vyučování.
Školní družina je denně v provozu od 12.05 hodin.
Škola je od roku 2004 zařazena do sítě tvořivých škol, učitelky ověřují modelový program
Tvořivá škola a postupně zavádějí činnostní formy a metody učení do školní praxe. Od školního
roku 2017/2018 je škola zařazena také do projektu Rodiče vítáni.

Minimální preventivní program:
Minimální preventivní program je dokumentem zaměřeným na výchovu žáků v oblasti
osobnostní, sociální, výchovu ke zdravému životnímu stylu, na prevenci výskytu rizikového
chování, sociálně patologických jevů a odpovědnosti žáků za své chování.
Cílem Minimálního preventivního programu pro školní rok 2020/2021 je vychovat žáky,
kteří mají pozitivní vztah sami k sobě i k ostatním vrstevníkům, uvědomují si důsledky svého
chování a jsou schopni odolávat stresu a psychické zátěži. Dále vychovat žáky s kladným postojem
k přírodě, aktivnímu využití volného času a zásadám zdravého životního stylu.
Na tvorbě Minimálního preventivního programu pro tento školní rok se podílely všechny
učitelky naší školy. Při jeho tvorbě byly respektovány závazné dokumenty naší školy.
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Oblasti působení Minimálního preventivního programu:
Všechny aktivity, které jsou zahrnuty do oblasti působení Minimálního školního programu
jsou přizpůsobeny věku žáků. Konkrétní témata jsou uplatňovány průběžně ve všech vyučovacích
hodinách v 1. i ve 2. ročníku i v době mimo vyučovací hodiny (přestávky, školní družina).
Jednotlivé vyučovací předměty jsou vhodně propojovány. Pro žáky jsou organizovány společné
akce (1. a 2. třídy, MŠ, ŠD a rodičů). Společné aktivity a spolupráce rozvíjí u dětí sounáležitost,
empatii i partnerské jednání.
Oblasti působení tohoto Minimálního preventivního programu jsou:

1) Ochrana vlastní osoby žáka
•

Agrese – žáci budou přiměřeně k jejich věku seznámeni s tímto pojmem a s vhodnými
způsoby reakce na ni

•

Chování v rizikových situacích v dopravě – přiměřeně k jejich věku budou žáci
seznámeni s tímto pojmem a prevencí těchto situací

•

Domácí násilí – přiměřeně k jejich věku budou žáci seznámeni s pojmem domácí násilí,
důležitými telefonními čísly a obsahu Slabikáře práv dítěte.

•

Chování v případě ohrožení jinou osobou – formou zážitkových aktivit žáky seznámíme
s vhodným postupem v případě ohrožení jinou osobou

•

Ochrana člověka při mimořádných událostech – seznámení žáků s těmito pojmy a
činnostech proběhne dle měsíčního rozpisu (6 hodin za rok)

2) Oblast zdravého životního stylu
•

Návykové a omamné látky – žáci budou přiměřeně k jejich věku seznámeni s druhy
omamných a návykových látek a s jejich a škodlivostí

•

Správná výživa, pitný režim – přiměřeně k jejich věku seznámíme žáky s významem
zdravé a pravidelné stravy, pitného režimu a jejich dodržování

•

Sport, aktivní využití volného času, relaxace a odpočinek – seznámení žáků s významem
sportu, aktivního životního stylu a aktivní dodržování těchto zásad. Seznámení s významem
odpočinku a relaxace a jejím významem ve vztahu k připravenosti na vyučování.

•

Základy hygieny – žáci budou poučeni o zásadách hygieny a jejich vedeni k jejich
dodržování

(před jídlem, po použití toalety, hygieny ve škole, po tělesné výchově,

pobytu na školní zahradě atd.)
•

Prevence onemocnění – žáci budou poučeni o vhodném oblečení pro každé roční období
tak, aby předešli onemocnění
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3) Plán environmentální výchovy
Cíl:
Zvýšení ekologického vědomí a ekologicky příznivého jednání žáků. Vybavit je znalostmi,
pomoci jim získat klíčové kompetence, které jim v praktickém životě pomohou žít v souladu s
trvale udržitelným rozvojem na Zemi.
Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:
Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v
souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality
životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím
generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje
rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí:
Předávání soustavy znalostí a dovedností, týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka
a životního prostředí, problému životního prostředí z globálního a lokálního hlediska a možností a
způsobů dosažení udržitelného rozvoje.
Rozvinutí schopností komplexního myšlení, chápání interakcí přístupů ekologických,
technických, ekonomických i sociálních.
Podněcování aktivity a tvořivosti, zaměřené k žádoucímu řešení.
Ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a
spolupráci v mezilidských vztazích.
Působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu
potřeb udržitelného rozvoje.
Cíle EVVO:
- vytvářet citové vazby dětí k přírodě a rodnému kraji, tím rozvíjet schopnost radovat se z
jedinečnosti všedního dne
- uvědomění si, že každý člověk může pozitivně ovlivnit stav životního prostředí, že každý z nás má
odpovědnost vůči budoucím generacím
- sebedůvěra - schopnost formulovat vlastní názor a vést diskuzi s oponenty
- schopnost orientace v labyrintu často protichůdných informací o životním prostředí
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- pochopení a přijetí zásady trvale udržitelného života
Jednotlivé cíle budou každoročně konkretizovány v Plánu environmentální výchovy pro daný školní
rok. Konkrétní a dlouhodobé cíle jsou průběžně vyhodnocovány.
Stálá náplň environmentální výchovy:
- uplatňování ekologické výchovy ve všech předmětech
- zabezpečení dalšího vybavení školy učebními pomůckami pro EV
- spolupráce s rodiči, obcí, podniky
- spolupráce se sdruženími zabývajícími se ekologickou výchovou
Realizační plán EVVO na rok 2020/2021
Činnost

Odpovědný vyučující (pracovník)

Průběžná aktualizace nástěnky s ekologickou

Kateřina Paulová

tématikou
Třídění odpadu ve škole

všichni žáci a zaměstnanci

Sběr elektroodpadu

žáci, paní učitelky a veřejnost

Aktivní péče o květinovou výzdobu ve škole

žáci, paní učitelky, paní školnice

Školní soutěž ve sběru odpadových surovin

Viktorie Janečková

Projekt – Ovoce do škol, Mléko do škol

paní školnice

Účast v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme

paní učitelky

svět – sběr baterií a elektroodpadu
Plnění úkolů v rámci projektu Recyklohraní

Kateřina Paulová

Vedení žádků k šetrnému hospodaření s vodou a

paní učitelky a paní školnice

elektřinou
Exkurze do úpravny vody v Ludkovicích

paní učitelky

Měsíční plány EVVO:
Září:
-

Seznámení žáků se způsobem třídění odpadu, hlavní myšlenkou je hlavně odpad nevytvářet

-

Seznámení s novými podmínkami projektu Recyklohraní

-

Plnění prvního úkolu v projektu Na stopě vodě ve vaší sklenici

-

Sběr baterií a drobných elektrospotřebičů, vysloužilých tonerů, plastových vršků

-

Moje květinka – sázení kytek do květináče, péče o vlastní květinu
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Říjen:
-

Školní výlet do Ekocentra Veronica Hostětín – Piju mošty, což ty?

-

Aktualizace nástěnky s ekologickou tematikou

-

Recyklohraní – plnění aktuálního úkolu

-

Pokračování ve sběru baterií a elektrospotřebičů

-

Tematická vycházka do okolí školy se zaměřením na třídění odpadu

-

Společná péče o pokojové rostliny

Listopad:
-

Tematické vycházky do přírody, využití přírodních materiálů

-

Pokračování ve sběru odpadových surovin

-

Výroba „Baterkožrouta“ – krabice na sběr baterií – pracovní činnosti

Prosinec, leden:
-

Péče o ptactvo v zimě – sypeme do krmítek na školní zahradě

-

Ekoabeceda – výukový program v hodině prvouky

Únor:
-

Pohyb je kamarád – projekt. Zdravý životní styl, zdravá strava, nutnost pravidelného pohybu
Zdravá pětka – beseda o zdravém stravování

Březen:
-

Úklid v okolí školy, třídění odpadu (využití odpad. materiálu při PČ, VV)

-

Průběžné plnění úkolů v projektu Recykolhraní

-

Společná péče o pokojové rostliny, přesazování a sázení nových rostlin

Duben:
-

Plnění úkolu v projektu Recyklohraní

-

Aktivity ke Dni Země

-

Exkurze do úpravny vody v Ludkovicích

Květen, červen:
-

Školní výlet do Ekocentra Veronica Hostětín

-

Exkurze do místního podniku Ekotrend
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4) Seznam všech plánovaných akcí
září
8. 9.

Třídní schůzky

15. 9.

Školní fotografování

22. 9.

Koncert – Rytmus pro život
Sběr odpadového materiálu
Pouštění draků - společná akce učitelek, rodičů a dětí (celoškolní akce)v

říjen
4. 10.

Aktivity ke Dni zvířat

9. 10.

Výlet – Ekologické centrum Veronica Hostětín

16. 10.

Aktivity ke Dni stromů
Velká pardubická – společná akce 1., 2. třídy a MŠ
Sběr odpadového materiálu
Dlabání dýní - společná akce učitelek, rodičů a dětí (celoškolní akce)

listopad
Třídní schůzky 1. a 2. třídy
Sběr odpadového materiálu
prosinec
Rozsvěcování vánočního stromu - společná akce učitelek, rodičů a dětí – celoškolní
akce
9. 12.

Cirkus
Sběr odpadového materiálu
Výroba adventních věnců - společná akce učitelek, rodičů a dětí (celoškolní akce)

leden
20. 1.

Divadelní představení O Popelce
Sběr odpadového materiálu

únor
Sběr odpadového materiálu
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březen
8. 3.

Aktivity ke Dni žen

22. 3.

Aktivity ke Dni vody
Den otevřených dveří
Sběr odpadového materiálu
Vynášení zimy z obce- společná akce učitelek, rodičů a dětí (celoškolní akce)
Sběr odpadového materiálu

duben
Sběr odpadového materiálu

květen
Besídka ke Dni rodin – společné vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ
Vystoupení na besedě s důchodci - společné vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ
Spaní ve škole
Sběr odpadového materiálu
červen
1. 6.

Děti mají svátek – celoškolní akce s DDM Luhačovice
Školní výlet
Sběr odpadového materiálu

Další akce budou doplňovány průběžně dle aktuálních možností.

září 2020

Mgr. Viktorie Janečková
ředitelka školy

