Plán minimální prevence drogové problematiky a speciální program proti šikanování na školní rok
2016/ 2017.
Vypracoval: Mgr. Ivan Žárský
Hlavním úkolem školního metodika prevence je práce v oblasti sociálně nežádoucích jevů. Jeho
funkce a činnost je spojena se školním speciálním pedagogem. Společně s výchovně-kariérním poradcem
(Mgr. M. Vlček) a školním psychologem (Mgr. Zuzana Dvořáčková) se podílíme na tvorbě pedagogicko –
psychologického poradenství, jehož součástí je vytváření podmínek pro vzdělávání žáků s mimořádným
nadáním, žáků se zdravotním postižením, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně péče o žáky
z různých etnik a minorit navštěvujících naší školu.
ZŠ Odry, Pohořská patří se svými 286 žáky, včetně integrovaných žáků praktických a speciálních
tříd, mezi střední školy. Většina žáků má trvalé bydliště v Odrách, zbývající dojíždějí z okolních spádových
obcí.
Všichni pedagogové se aktivně podílejí na speciálním programu proti šikanování, který je včleněn
do minimálního plánu prevence. Poněvadž našim cílem je vzdělávat a vychovávat, stavíme na humanitní
demokratické škole. Budujeme bezpečné a kamarádské vztahy a to nejen mezi vrstevníky v jednotlivých
třídách, ale i mezi staršími a mladšími žáky. Problémy se snažíme odhalovat již v zárodku, abychom
předešli rozvíjení možných sociálně patologických jevů mezi mládeží. Proto se snažíme přizpůsobit i rozvrh
hodin, tak aby třídní učitelé byli ještě ve větším kontaktu se svými žáky a mohli ihned řešit jednotlivé
aktuální problémy a minimálně jednou za měsíc vyhodnotit sociální klima ve třídě. Velmi se nám osvědčilo
zapojení školního psychologa do třídních aktivit, kde může přímo svými metodami zlepšovat sociální klima
třídy.
Vztahy mezi žáky jsou dobré, každý problém, byť i drobný, týkající se násilí mezi žáky, je okamžitě
řešen ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem, školním psychologem
a vedením školy.
Žáci mají k dispozici anonymní schránku důvěry, nástěnku s aktualizovanými informacemi. Kabinet školního
psychologa a metodika je určen k řešení problémových situací. Žáci anonymně vyplňují depistážní
dotazníky týkající se problematiky šikanování. Ty nám mají pomáhat odhalovat skryté formy násilí mezi
žáky. V tomto směru se nám osvědčil dotazník z publikace P. Koláře: Bolest šikanování a nově jsme ho
doplnili dotazníkem vytvořeným na míru jednotlivým ročníkům.
Všem pedagogům je k dispozici výše zmíněná publikace P. Koláře, která nám slouží při řešení
konkrétních situací. Plně se rovněž osvědčila spolupráce s OMP, PČR, MP Odry, MÚ v Odrách, různými
občanskými sdruženími věnujících se této problematice a většinou rodičů. K dispozici máme i další odborné
publikace, pořádáme přednášky odborníků, zúčastňujeme se školení. Já osobně jsem absolvoval kurz pro
školení metodiků prevence, realizovaného v rámci Národních vzdělávacích osnov a v souladu se Strategií
prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pod záštitou PedF Ostravské univerzity. Absolvoval
jsem studium oboru „Prevence soc. patologických jevů „ na FF UP v Olomouci a studium při PF v Olomouci
Výchovné poradenství.
Naše škola se úspěšně zapojila do každoročního projektu „napříč školou“, kde žáci zpracovávají
různá témata a učí se vzájemné spolupráci a respektu.
Hlavním cílem v tomto školním roce je další zlepšení koordinace všech zainteresovaných – tj.
pedagogů, policie, specializovaných institucí a rodičů. A také úspěšné splnění započatých i plánovaných
školních i volnočasových aktivit.

Hlavní oblasti:
a) školení pedagogů
b) semináře, exkurze
c) sportovní aktivity – vlastní akce, AŠSK, jiné subjekty (Coca Cola Cup, Mc´Donaldś Cup, Nestle
Cup, Preventan Cup)
d) aktivní využití volného času žáků
semináře a exkurze jsou určeny žákům 1. - 9. ročníků
časový plán a případné změny budou aktuálně doplňovány
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porada vých. poradce, metodika prevence, školního psychologa a učitelů občanské výchovy o
koordinaci témat - Vlček, Žárský, Dvořáčková
filmové představení - ŠD
schránka důvěry – Žárský, Dvořáčková
aktualizace nástěnky – Žárský
sportovní dopoledne 5. tříd regionu
setkání rodičů s vedením školy a pedagogy - TU
depistážní dotazník – tř. učitelé
závody sportovní všestrannosti
zapojení do soutěží organizovaných AŠSK – Sovová, Florík, Jursík, Holiš, Vlček
16. ročník „Drakiády“ – Solanská, Zátopová
dopravní výchova – 1. stupeň
vyuč. projekt – „Škola a její okolí“ Chrobáková, Cvrková, Dančáková, Solanská, Šťastná
adaptační soutěž žákovského parlamentu. „kamarádíme závoděním“ – Plesníková
Chemické pokusy pro ŠD – Zátopková, Solanská
filmové představení pro ŠD
závody v přespolním běhu – Jursík
divadelní představení v anglickém jazyce - Šandová
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turnaj ve stolním tenise pro žáky speciální třídy –Cvrková, Chrobáková,
exkurze jak funguje MÚ Odry - Dvořáčková
olympijské dny – Florík, Jursík, Vlček
sběr papíru, vršků - Šandsová
pedagogická rada, vyhodnocení depistážního dotazníku, řešení aktuálních problémů – tř. uč.
zapojení školy do sportovních turnajů pořádaných AŠSK a jinými subjekty – Sovová, Černý, Florík,
Jursík, Vlček
 krajský přebor ve volejbale, družstvo žáků a žaček - Černý
 shůzka pro rodiče vycházejících žáků ohledně volby povolání - Vlček
 filmové představení–Solanská, Zátopová, Matějová
 „X – faktor“ ve speciálních třídách – Cvrková, Chrobáková, Matějová
● žákovský parlament „piškvorky napříč školou“ – Plesníková
• projektové vyučování pro spec. třídy– „ les“ Chrobáková, Cvrková, Dančáková, Šťastná
• „bezpečný sex“ přednáška pro 8. ročník – Dresler, Žárský
•Dýňové odpoledne – ŠD Zátopková, Solanská

Listopad
• divadelní představení DD Odry – Šandová
• Mládežnický florbal - Florík
• SPC Nový Jičín – Cvrková, Žárský
• Pevnost Boyard - ŠD
 divadelní představení Opava - Sovová
 filmové představení pro školní družinu – Solanská, Zátopková
 Pískohraní ve ŠD – Zátopková, Solanská
 Gemma, nabídka středních škol pro žáky 9. roč. - Vlček
 právní vědomí – exkurze pro žáky 9. roč. na MÚ Odry a přednáška o fungování samosprávy – Fl
 přednáška PČR pro žáky 9. ročníků: „ právní vědomí“
 SPC NJ – Pr. a Spec. třídy
 „ Nebojme se školy….“ setkání s budoucími prvňáčky – Zástěrová, Floríková
 Filmové představení pro žáky speciální třídy – Cvrková, Chrobáková, Matějová
 Městský kamerový systém - MP





meziškolní turnaj AŠSK v halové kopané – Florík
projektové vyučování LES
exkurze OU - Kelč – Cvrková, Chrobáková, Dančáková, Šťastná

Prosinec
 vánoční sportovní odpoledne, „Sazka olympijský viceboj“
 sportovní odpoledne žákovského parlamentu – Šandová
 adaptační akce pro předškoláky „Mikulášů - Šandová
 „naše lesy“ – beseda s hajným
 exkurze do fy Mateiciuc výroba plastů - Šandová
 přednáška lékaře – zdravotní rizika a drogy (přednášející bude dodatečně upřesněn) - Žárský
 Mikulášská nocování – Solanská, Zátopková
 Vánoční jarmark – vystoupení žáků, výroba a prodej vánočního pečiva a dárků pro rodiče - Černá,
Šindlerová, Sovová
 „Zvoneček“ setkání s malířem – Černá
 Mikulášské nocování ve spec. Třídě – Cvrková, Chrobáková
 AŠSK florbal
 „Vánoční čas“ projektové vyučování ve spec. třídách – Cvrková, Chrobáková, Matějová, Novák,
Malcherová
 Vánoční posezení v knihovně – Malá, Zástěrová, Floríková
 Vánoční koncert ZUŠ Odry
• Sazka olympijský viceboj – sportovní dopoledne – Jursík, Vlček, Florík
 adventní věnce, práce dětí, rodičů a učitelů – Černá, Sovová, Šindlerová
 pěvecká soutěž praktických tříd
 „rohatý den“ projektové vyučování I. stupně – Malá, Šindlerová, Zástěrová, Floríková
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Karaoke ve spec. třídách – Cvrková, Chrobáková, Matějová
návštěva oderského muzea a projektové vyučování – Orlita, Žárský
kultura - divadelní představení pro žáky 2. stupně – Sovová
Plavba po Amazonce – Solanská, Zátopková
filmové představení pro školní družinu – Solanská, Zátopová
Preventan Cup – vybíjená 4.-5. roč.
LVK Tošovice– Floríková, Florík
Maxipes Fík – pokračování pro předškoláky
Kadeřnický salon – Solanská, Zátopková
poznávání regionu – výlet do Čertovy jeskyně – Žárský, Lelek
florbal žákovského parlamentu - Šandová
přednáška PČR pro žáky 7. roč. – kriminalita páchaná dětmi na dětech – Šustek, Žárský
zimní družinová olympiáda, maškarní diskotéka – Solanská, Zátopová
„ Dny evropské kuchyně“ Cvrková, Chrobáková, dančáková, Šťastná
školní kolo recitační soutěže – Malá, Sovová
Sběr starého papíru – Šandová
zápis do 1. tříd s „ pejskem a kočičkou“
LVK pro II. stupeň – Floríková, Florík
okresní soutěž prakt. tříd ve fusballe, pěvecká soutěž, maškarní ples – Cvrková
Bezpečné chování na internetu – Letý, Žárský
Pravda a omyly o kouření – Letý, Žárský

Březen
 přednáška s farmaceutem pro žáky 9. roč. – problematika zneužívání léků (přednášející bude
dodatečně upřesněn) - Žárský
 depistážní dotazníky pro žáky 6. – 9. roč. - monitorování soc. patologických jevů – Žárský, tř. uč.
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aktiv třídních učitelů, hodnocení – Jursík, Žárský
divadelní představení, jarní stezka Ferdy Mravence – Solanská, Zátopová
Velikonoční čas – projektové vyučování ve spec. třídě – Cvrková, Chrobáková, Matějová
Velikonoční výstavka a jarmark žáků – Černá, Sovová
muzikál ZUŠ Odry - Fardová
filmové představení pro praktické třídy – Cvrková, Chrobáková, Dančáková, Šťastná
vítání jara – Chrobáková
Street hokey - Vlček

sociální povědomí – návštěva domova důchodců žáky 9. roč. - Pobočková
pálení čarodějnic - Zhasilová
dopravní výchova, jízda zručnosti pro žáky 1. – 3. roč. – Solanská, Zátopková
kultura – návštěva kina – Solanská, Zátopková
Buďme kamarádi – Solanská, Zátopková
„den s malou čarodějnicí“ projektové vyučování - Šindlerová
exkurze ČOV Fulnek – Žárský
divadlo Ostrava – Sovová
OVOV - jursík
přednáška PČR pro žáky 4. roč. Kdo jsou a co dělají policisté
„Co nevíte o Městské policii“ – Riedel, Žárský
poznávání regionu, výlet za přírodními památkami – Žárský, Lelek
škola v přírodě pro 1., 2. a 3. roč. - Malá
vybíjená s žákovským parlamentem - Plesníková
Den AČR - zájezd chlapců 9. roč. do Hrabyně a Darkoviček – Žárský
Pohár rozhlasu atletika – Jursík
filmové představení“Peklo s princeznou – Cvrková
výstava kompenzačních pomůcek
ubrousková technika
pěvecká soutěž 2. kolo
školní výlet spec. tříd ZOO Kopeček
volejbal smíšených družstev – Černý
sběr papíru – Šandová
okresní kolo dopravní soutěže – Florík
„Kyberšikana a jak ji zabránit“ přednáška pro 6. roč. – Letý, Žárský
„Je to čemu věříš skutečností“ přednáška pr 7. roč. – Letý, Žárský
„Komunikace a řešení konfliktů“ přednáška pro 8. roč. – Letý, Žárský
„depresivní nálady a jejich zvládání“ přednáška pro 9. ročník – Letý, Žárský
„den zvířátek“ pro mateřské školy
Mc Donalds Cup – Florík
OVOV - Jursík
Den rodiny, soutěžní odpoledne pro rodiče – Solanská, Zátopková
SPC NJ - Cvrková

Zátopkův maraton - Jursík
Zátopkova pětka a desítka - Jursík
přednáška PČR pro žáky 1. roč. – chodec, cyklista
zápasy učitelů a žáků: košíková a volejbal – Vlček
nocování ve školní družině – Solanská, Zástěrová
olympiáda ŠD – Solanská, Zátopová
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výstava prací žáků CVČ Odry
„putování za zvířaty“ do Louček - Zhasilová
Branný den s IZS – Žárský
den napříč školu „Paraolympiáda“ - Florík
Stříbrný chodník – hravé dopoledne
Den Dětí ve školní družině
chování člověka za mimořádných situací, praktické cvičení - Jursík
dopravní soutěž – cyklista –Florík
závěrečná pedag. rada – zhodnocení činnosti – Jursík

