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Cíle Preventivního programu školy na školní rok 2018/2019
V případě dětí předškolního věku je v podstatě vhodnější mluvit o preventivním působení
v mateřských školách. Není třeba vytvářet specifický program, který by předal dětem předškolního věku
větší objem konkrétních informací o drogách, alkoholu, jiných škodlivých látkách a jevech. Optimálním
preventivním působením je důsledná realizace Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
V letošním školním roce byly pro ZŠ Hrabina stanoveny následující cíle „Preventivního programu
školy“ pro jednotlivé cílové skupiny – pedagogové, žáci, rodiče, přičemž plynule navazují na dlouhodobé
cíle „Preventivní strategie“ naší školy.
V tomto roce se vynasnažíme v oblasti prevence rizikového chování zvýšit informovanost
pedagogických pracovníků a zkvalitnit tím jejich dovednosti, což souvisí s profesionalitou pedagogického
sboru.
U žáků zajistíme jejich informovanost o prevenci rizikového a bezpečného chování, čímž
minimalizujeme negativní vlivy působící na rozvoj osobností žáků. Zohledníme žáky se zdravotním
znevýhodněním a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Budeme podporovat a posilovat pozitivní
klima kolektivu tříd v souvislosti s možným zhoršením vztahů (např. problematičtější začleňování nově
příchozích žáků do kolektivu). Důležitým ukazatelem dosažení tohoto cíle je práce třídního učitele s třídním
kolektivem v rámci třídnických hodin, která posílí sociální klima uvnitř kolektivu. Naším dlouhodobým
trendem je zlepšit komunikaci mezi žáky a komunikaci s učiteli, respektovat pravidla třídy, a proto se
v letošním roce zaměříme na dobré a kamarádské vztahy ve všech třídách. Jelikož jen správně informovaný
žák si vybere tu správnou cestu, seznámíme žáky s trestní odpovědností, aby si upevnili životní hodnoty,
posílili sebevědomí a sebepoznání, zkrátka udělali si na danou problematiku vlastní názor. S cílem
předcházet záškoláctví budeme i nadále dbát na řádně omluvenou nepřítomnost žáků ve škole.
Vynasnažíme se zvýšit informovanost rodičů v oblasti rizikového chování dětí.
Pro jednotlivé cílové skupiny (pedagogové, žáci, rodiče) připravujeme v rámci spolupráce
s institucemi bohatou skladbu aktivit – preventivních vzdělávacích programů. K našim prioritám výchovně
vzdělávacího působení na žáky v oblasti prevence rizikového chování ve výuce patří zejména podpora
zdravého životního stylu, právního vědomí žáků a rozvoje osobnosti, upevňování pozitivních vztahů mezi
žáky a mezi žáky a učiteli. Do výuky zařazujeme řadu tematických bloků zaměřených právě na tuto
problematiku, realizujeme celoškolní projekty a další aktivity na podporu prevence.
Z důvodu zajištění bezpečného prostředí našim žákům maximálně podpoříme v letošním školním
roce program strategie prevence šikany. Preventivní činnost školy bude završena evaluačním šetřením na
konci školního roku.
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