ZÁKLADNÍ ŠKOLA Václavkova 1082,
příspěvková organizace

Preventivní program školy
školní rok 2018/2019
Název školy:
Sídlo školy:
Právní forma:
Identifikační číslo školy:
Škola sdružuje:
E-mail:
Webové stránky:
Telefon:
Zřizovatel:
Školská rada:

ZŠ Václavkova 1082
Václavkova 1082, Mladá Boleslav 293 01
Příspěvková organizace
75034018
Základní škola – IZO 102326359
zs7mb@seznam.cz
http://www.zs7mb.cz/
326 733 971
Magistrát města Mladá Boleslav
6 členů

Naše škola je zařízením, které má ve svých základních pedagogických dokumentech
stanoveny cíle, které jsou úzce zaměřeny na vytváření optimálních podmínek pro prevenci
rizikového chování tak, aby byla bezpečným místem pro efektivní vzdělávání. Klade důraz na
rozvoj sociálních dovedností, které směřuje do oblasti vztahů mezi žáky a na posilování
vědomí žáků v oblasti vlastního chování a odpovědnosti za důsledky vlastního jednání.
Stejnou měrou je pozornost věnována i problematice komunikačních dovedností s důrazem na
schopnost řešit problémy a konflikty.
Velký důraz je kladen na vytváření vnitřního klimatu školy, které garantuje pocit důvěry a
otevřenosti. Vzdělávací plány jsou vytvářeny tak, aby nevzbuzovaly pocit nadměrného tlaku
na výkon, a jsou přiměřené možnostem a schopnostem každého žáka. Na druhé straně je však
důraz kladen na formování postojů ke společným i společenským hodnotám a na dodržování
mravních a společenských hodnot. Všechny kompetence, které si děti osvojují, odpovídají
jejich věkovým zvláštnostem a navazují na zkušenosti získané v předchozích fázích výchovně
vzdělávacího procesu.
Ve škole zasedá školská rada v počtu 6 členů (2 zástupci pedagogů, 2 zástupci zřizovatele, 2
zástupci rodičovské veřejnosti) a Školní parlament (1 zástupce z každé třídy od 5. ročníku).
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Realizace Preventivního programu školy vychází z těchto dokumentů:
Přehled platných předpisů
Strategie
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
Strategické dokumenty protidrogové politiky krajů (strategie, plány, analýzy)
Krajská strategie protidrogové politiky na období 2005-2009
Strategické dokumenty protidrogové politiky Středočeského kraje
Akční plán Strategie protidrogové politiky Středočeského kraje na období 2005-2009
Oblast protidrogových opatření zpracována v komunitním plánu (do r. 2009)
Koncepce sociálně zdravotní sítě pro závislé ve Středočeském kraji
Oblast protidrogových opatření zpracována v Regionálním operačním plánu – ROP (do r.
2013)
Koncepce primární prevence (do r. 2013)
Zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vyhlášky
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci příjímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, změna č. 197/2016
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další vyhlášky
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků
Metodické pokyny
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve
školách a školských zařízeních Č.j.: 22294/2013-1
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve
školách a školských zařízeních Č.j.: 21149/2016
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Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních Č.j.: 20006/2007-51
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům
rasismu, xenofobie a intolerance Č.j.: 14423/99-22
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování
mezi žáky škol a školských zařízení Č.j.: 25832/2008-16
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví Č.j. 10194-2002-14
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.
37014/2005-25
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže Č.j.:
21291/2010-28

3

Cíle naší školy v oblasti prevence:
Cílem tohoto preventivního programu školy je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže
vůči rizikovému chování, zejména posílením vlastního sebevědomí, výchovou ke zdravému
životnímu stylu a účelné vyplnění volného času dětí.
Konkrétní témata prevence rizikového chování se uplatňují ve všech předmětech a jsou
využívána ve všech fázích výchovně vzdělávací práce.
Obsah prevence
Jednotlivé tematické bloky – prevence šikany, výchova ke zdravému životnímu stylu,
výchova ke spolupráci, toleranci, prevence projevů diskriminace, rasismu, xenofobie,
rizikového chování na internetu, užívání návykových látek, ale také ochrana člověka v
krizových situacích a jejich předcházení – jsou rozpracovány a začleněny do tematických
plánů vyučovacích předmětů, zejména výchovy k občanství, výchovy ke zdraví,
komunikačních dovednostech, dějepisu, zeměpisu a přírodopisu.
Obecné cíle, kterých chceme dosáhnout v oblasti prevence:
-

udržovat dobré vztahy mezi pedagogickými pracovníky
udržovat dobré vztahy mezi rodinou a školou
podporovat dobré klima v třídních kolektivech
realizovat projekty a zapojovat se do nich
preventivně působit v široké škále rizikového chování
nabízet a realizovat mimoškolní aktivity
nabízet rodičům poradenskou činnost
zajistit průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
spolupracovat s odborníky v oblasti prevence rizikového chování
informovat rodiče o rizicích a možnostech jejich předcházení

Konkrétní témata, na která se zaměřujeme:
-

prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření
prevence šikany
prevence projevů extremismu, xenofobie, rasismu a antisemitismu
prevence rizikového sexuálního chování
prevence kriminality a delikvence
prevence rizikového chování v dopravě
prevence záškoláctví
prevence vzniku poruch příjmu potravy, podpora zdravého životního stylu
prevence patologického hráčství a závislosti na počítačových hrách
podpora ochrany životního prostředí

Činnosti nutné k dosažení cílů ve vztahu k pedagogickým pracovníkům:
 pravidelná setkání užšího vedení – ředitelka školy, výchovní poradci, školní metodici
prevence, vedoucí předmětových komisí, vedoucí školní družiny (měsíčně)
 Teambuildingové aktivity na začátku školního roku
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Školení pedagogických pracovníků
Porady celého učitelského sboru
Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků – školení, kurzy
Pravidelná setkávání školních metodiků prevence
Schůzky s okresním metodikem prevence
Schůzky s pracovnicí Probační a mediační služby

Činnosti nutné k dosažení cílů ve vztahu k žákům:
1. stupeň:














preventivní působení v konkrétních předmětech
preventivní program Kočičí zahrada – 2.-3. třída
návštěva dopravního hřiště
návštěva hasičské stanice
zapojení do projektů – Kapřík (plavecký výcvik), bruslení, Noc s Andersenem, Ferda
v autoškole a další
ovlivňování volného času dětí – zájmové kroužky (nabídka 29 kroužků)
působení Školního parlamentu (5. ročníky)
školy v přírodě
besedy – např. s pracovnicí záchranné služby
návštěvy divadelních, filmových, koncertních a muzikálových představení pro děti
výtvarné dílny
ozdravné pobyty
návštěvy Ekocentra

2. stupeň

















preventivní působení v konkrétních předmětech
programy dlouhodobé primární prevence (6.-9. ročníky) – Sermiramis z.ú.
besedy s Probační a mediační službou
zapojení do projektů – Příběhy našich sousedů
sledování dokumentu na téma holocaust s následnou diskuzí
ovlivňování volného času dětí – zájmové kroužky (nabídka 29 kroužků – např.
Kroužek mladých zdravotníků)
působení Školního parlamentu (6.-9. ročníky)
exkurze – např. návštěva Terezína
lyžařský kurz 7. ročníků
ozdravný pobyt 8. ročníků
sportovní kurz 9. ročníků
sportovní turnaje s učiteli
návštěva banky – Finanční gramotnost
návštěva muzea Policie ČR
tvorba prezentací v konkrétních předmětech
adaptační pobyt 6. ročníků
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Činnosti nutné k dosažení cílů ve vztahu k rodičům:
 rozsvěcení vánočního stromu
 Školní akademie
 pravidelná setkání s rodiči
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa školy

Základní škola Mladá Boleslav , Václavkova 1082, příspěvková
organizace, Mladá Boleslav 293 01

Ředitelka školy
Telefon ředitelky
E-mail ředitelky

Ing. Milada Mizerová
326 733 951
mizerova@zs7mb.cz
miladamizerova@seznam.cz

Výchovný poradce
2.stupeň
Telefon

Ing. Milada Mizerová
326 733 951
mizerova@zs7mb.cz

E-mail
miladamizerova@seznam.cz
Konzultační hodiny

Výchovný poradce
1.stupeň
Telefon
E-mail

Po domluvě

Mgr. Dana Šilhánová
326 733 971
silhanova@zs7mb.cz
d.silhanova@centrum.cz

Konzultační hodiny

Po domluvě

Školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Smrčková

Telefon

326 733 971

E-mail

smrckova.k@seznam.cz

Konzultační hodiny

Po domluvě

Školní metodik prevence
1.stupeň

Vladimíra Marušková
vladimira.marusova@seznam.cz

Telefon

326 733 971
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Počet tříd

Počet žáků
k 7.9.2016

Počet pedagogických
pracovníků

ZŠ – I. stupeň

22

511

24 + asistent pedagoga

ZŠ - II. stupeň

13

320

22

celkem

35

831

46 + asistent pedagoga

Školní družina

7 oddělení

210
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Výchovná komise
Výchovná komise se skládá z ředitelky školy, třídního učitele, výchovného poradce, školního
metodika prevence. O tom, jaké orgány jsou na jednání VK přizvány, rozhoduje závažnost
řešeného problému. Nejčastějšími důvody pro svolání VK jsou výchovné a vzdělávací
problémy žáků.
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Charakteristika školy
Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 je největším zařízením ze ZŠ zřizovaných
Magistrátem města Mladá Boleslav.


Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni a průběžně dochází k jeho obnově.
Průběžně dochází k postupné výměně školního nábytku, obnova vybavení odborných
učeben a kabinetů i celého interiéru školy.



Ve školní budově je 48 učeben - 17 učeben slouží jako odborné pracovny. 15 učeben
je vybaveno interaktivními tabulemi s multimediálním programovým vybavením.



Škola má k dispozici 30 počítačů v počítačové učebně, kterou lze posuvnou stěnou
rozdělit na dvě samostatné počítačové pracovny. Použitím mobilní sestavy
dataprojektoru a notebooku lze díky mikrovlnnému pokrytí zajistit přístup k
výukovým programům a internetu ze všech učeben, které nejsou vybaveny interaktivní
technikou.



V budově školy jsou dvě tělocvičny.



K výuce výtvarné výchovy i pro zájmovou činnost slouží keramická pec s přípravnou
dílnou a dílna s hrnčířským kruhem.

Vzdělávací programy školy
1.

Výchovně vzdělávací proces je realizován podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Škola pro každého“ ve všech ročnících.

2.

Ve třídách VII.A, VIII.A a IX.A byla využita posílena bilance hodin k rozšíření výuky
matematiky.

3.

Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“
je výuka druhého cizího jazyka (němčina, ruština) zahájena v sedmém ročníku
s dvouhodinovou týdenní dotací.

4.

Zřízení třídy pro jazykovou přípravu.
K 1. 9. 2005 byla škola zařazena do sítě škol poskytujících jazykovou přípravu cizinců
pocházejících z členských států EU ve věku povinné školní docházky. Příprava probíhá
formou 70 hodinového kurzu po dobu nejvýše 6 měsíců, a to na základě žádosti
zákonného zástupce žáka.

Stravování


Součástí školy není školní jídelna, školní stravování pro žáky zajišťuje Školní jídelna
Václavkova ulice 1083, telefon 326 729 204

Spolupráce









Pedagogicko-psychologická poradna – informace, vyšetření
Orgán sociálně-právní ochrany dětí
Probační a mediační služba
Policie ČR obvodní oddělení Mladá Boleslav
Magistrát Mladá Boleslav, odbor soc. věcí komise SPO a SP kurátor
Úřad práce – volba povolání
HZS Středočeského kraje – HASÍK
Semiramis z.ú.
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Přílohy:
1) Krizový plán
2) Program prevence proti šikanování

Vypracovala: Mgr. Kateřina Smrčková
Schválila: Ing. Milada Mizerová
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