Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace
Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto

Zhodnocení prevence pro školní rok 2018 – 2019
1. září
Třídní učitelé seznámí žáky s bezpečností a ohrožení dětí během cesty do a ze školy,
seznámení se školním řádem. Podpis rodičů souhlasu s testováním na OPL v případě
podezření. (nově příchozí žáci)
PROBĚHLO
Recyklace hrou (4. a 6. ročníky) – pohybově ekologický program
Cyklistickoturistický kurz 8. ročníků – ekologické aktivity, přednáška bezpečně na kole
a zdravý životní styl, důraz na spolupráci žáků v kolektivu.
PROBĚHLO
Adaptační kurz 6. C - ve spolupráci s OSPOD města Vysoké Mýto (aktivity GO
programu)
PROBĚHLO
2. říjen
1. stupeň (4. – 5. ročník) – dopravní výchova (teoretická část)
1. stupeň (3. ročníky) – Oucmanice (EVVO program)
PROBĚHLO
Adaptační kurz 6. A a 6. B – ve spolupráci s OSPOD města Vysoké Mýto (aktivity GO
programu)
PROBĚHLO
3. listopad
Prevence šikany a kyberšikany na hodinách Vko, Vkz a informatiky.
Preventivní program pro 2. stupeň – Etika mezi světy
PROBĚHLO
4. prosinec
Prevence kriminality Policie ČR pro 1. stupeň
PROBĚHLO
5. leden
Preventivní program pro 2. stupeň – Etika mezi světy
PROBĚHLO
6. únor
LVK 7. ročník – přednáška „Bezpečnost na horách“, „zdravý životní styl“
PROBĚHLO
7. březen
Na vlnách přátelství – (Linka důvěry) I. i II. stupeň
PROBĚHLO
8. duben
Vodáckoturistický kurz – prevence drogové závislosti, komunikace mezi žáky, žáků
s učiteli, ve společnosti.
PROBĚHLO
9. květen
Přednášky Policie ČR pro 2. stupeň
NEPROBĚHLO
Preventivní program pro 2. stupeň – Etika mezi světy
PROBĚHLO
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10. červen
1.stupeň – dopravní výchova (dopravní hřiště na kolech, pravidla silničního provozu)
PROBĚHLO
Mezipředmětové vztahy – po celý rok, Přírodopis, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví,
Člověk a příroda, Vko a Vkz (problematika kouření, drog, kriminality, rizikových jevů),
Čerpání témat rozdělených do jednotlivých ročníků z Malé policejní akademie, výukové
filmy.
Informatika – nebezpečí spojené při používání internetu (kyberšikana).
PROBĚHLO
Zařazení přednášek „Právo pro každého“ do výuky 8. a 9. ročníků v předmětech Vko
a Vkz ve spolupráci s OSPOD a městskou policií.
Na 1. stupni v 5. ročníku v rámci hodin přírodovědy (jedna hodina společná, druhá hodina
půlená dívky/ chlapci) se žáci budou učit témata spojená s člověkem – člověk a zdraví,
nemoci, sexuální výchova, zdravé zuby ..... .
PROBĚHLO
11. Sportovní soutěže
- „Školympiáda“ s podtitulem drogy na stadion nepatří, účast co největšího počtu žáků
naší školy a škol z okolí
- účast na sportovních soutěžích po celý školní rok
PROBĚHLO
12. Využití volného času
- zájmové kroužky, dopravní výchova, zdravotnický kroužek
- nepovinné předměty
- spolupráce s DDM, Spolek rodičů
- dětský letní tábor pořádaný školou
- výchovné koncerty, divadla, exkurze
PROBĚHLO
13. Celoroční spolupráce s kurátorem pro mládež panem T. Saláškem.
PROBĚHLO
14. Přednášky pro žáky zaměřené na prevenci rizikových jevů, volba povolání – dle
aktuální nabídky.
PROBĚHLO
15. Vzdělávání učitelů, zejména výchovného poradce a metodika prevence,
předávání poznatků ostatním učitelům.
PROBĚHLO
Ve Vysokém Mýtě 30. 8. 2019

Mgr. Roman Pospíšil
metodik prevence
Mgr. Jana Vavřinová
ředitelka školy
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