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1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

 

1.1 Charakteristika školy 

Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkovou 

organizaci tvoří ZŠ v ulici SNP a odloučené pracoviště ve Vaňově – MŠ v ul. Ve Stráni. 

Od školního roku 2004/2005 se na škole vyučuje podle vlastního školního 

vzdělávacího programu, který nese název Škola pro všechny. 

Základní škola (ul. SNP) má 9 ročníků členěných na 1. a 2. stupeň. 

1.2 Analýza současného stavu ve škole z hlediska rizikových jevů 

Škola se nepotýká s velkým množstvím primárně – patologických jevů, ojedinělé případy se 

daří podchytit a řešit v počátcích. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme neřešili žádný problém týkající se drog.  

V průběhu roku proběhla sociometrie ve třídách s nezdravým klimatem a narušenými 

sociálním vztahy- 5. D, 6. A. Ve třídách 6. A a 7. C (sociometrie na konci minulého školního 

roku) probíhal intervenční program realizovaný pracovnicemi SVP Děčín-ústecká pobočka. 

Ve třídách, kde se objevil komunikační problém mezi žáky a narůstající konflikty, jsme 

zavedli pravidelné třídnické hodiny zaměřené na formování kolektivu. Vedly je třídní učitelky 

ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a metodičkou prevence. 

 

1.3 Zdůvodnění potřebnosti programu 

I nadále bychom měli pracovat na zlepšování vztahů žák – učitel a prohlubování spolupráce 

s rodiči.  

Vzhledem k vzrůstajícímu nárůstu případů ohrožení žáků negativními jevy (šikana, násilí, 

drogy) ve společnosti je třeba žákům neustále předávat informace o nebezpečí těchto jevů, 

varovat je, posilovat jejich odolnost vůči těmto problémům. 

S rostoucími problémy negativních vztahů mezi žáky je nutno posilovat vzájemné 

kamarádské vztahy, prohlubovat spolupráci mezi žáky a pracovat soustavně na formování 

kolektivu. K tomu by měly sloužit pravidelné třídnické hodiny. 

 

 

 

 

 



2. CÍLE PROJEKTU 

 

2.1 Dlouhodobé cíle: 

- zkvalitnit sociální vztahy mezi dětmi a mezi dětmi a učiteli 

- informovat děti o rizikových jevech jako je kouření, drogy, šikana, kyberšikana, kriminalita 

atd. 

- prohloubit spolupráci mezi školou a rodiči 

- monitorovat možné skryté projevy rizikového chování 

- zapojit učitele školy do vzdělávání v oblasti prevence rizikových jevů 

 

2.2 Střednědobé cíle: 

- zkvalitnit klima ve třídách  

- pracovat s problémovými žáky 

- informovat učitele o možnostech vzdělávání v oblasti prevence rizikových jevů 

- spolupracovat s rodiči a zapojovat je do akcí škol 

- využívat externí pracovníky 

 

2.3 Krátkodobé cíle: 

- podchycovat žáky s rizikovým chováním 

- týmově řešit problémové situace 

- zařazovat do hodin více témat, které se týkají drogové problematiky – především na 1. 

stupni!!! 

- nabízet pedagogům semináře o práci se žáky z rizikových rodin 

 

3. ZPŮSOB REALIZACE 

 

3.1 Metody a formy: 

- práce v hodině, projektové vyučování, DVD, video, internet 

- přednášky, besedy, diskuse, třídní akce 

- konzultační hodiny metodika prevence 

- školní žákovská rada 

- školní výlety, projektové dny, soutěže 

- třídnické hodiny 

- zájmové útvary školy pro aktivní využití volného času dětí 

- spolupráce s rodiči (webové stránky školy, třídní schůzky, nástěnka ve škole) 



3.2 Navržený způsob realizace 

 

ŽÁCI: 

1. stupeň – převážně v hodinách prvouky, tělesné výchovy, v třídnických hodinách 

2. stupeň – převážně v hodinách výchovy k občanství, tělesné výchovy, přírodopisu, chemie, 

v třídnických hodinách 

Mimo výuku – akce školy, akce třídy, soutěže, výlety, projektové dny, žákovská rada 

 

PEDAGOGOVÉ: 

Semináře, letáky, výukové filmy, časopisy, vyhlášky, metodické pokyny MŠMT 

 

RODIČE: 

Webové stránky, třídní schůzky, školní nástěnka, konzultace mimo třídní schůzky 

4. PLÁNOVANÉ AKCE 

1/ Návštěva festivalu „Jeden svět 2018“ 

- filmová představení pro žáky 1. i 2. stupně se uskuteční v březnu, termíny a konkrétní 

filmy budou upřesněny koncem února 

2/ Jeden svět na SNPéčku – příběhy o lidských právech a následné besedy – 2. stupeň 

3/Třídnické hodiny 

4/ Než užiješ alkohol, užij mozek-preventivní program společnosti Sananim určený pro 7. 

ročníky 

5/ Další projekty, které se budou konat v průběhu celého školního roku 2017/2018 (např. 

Základy první pomoci; Den Země atd.)  

6/ Využívání nabídek akcí v průběhu školního roku – dle aktuální nabídky. 

5. MĚŘENÍ EFEKTIVITY PROGRAMU 

Cíle programu budou sledovány a vyhodnocovány. K ověřování plnění preventivního 

programu budou využívány: 

- ankety 

- schůzky s výchovným poradcem  

- sociometrická šetření (v případě potřeby) 

- jednání na pedagogických radách 


