Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace

Program ŠMP na školní rok 2021/22
Hlavní cíl našeho preventivního programu je všech třídách nastartovat dobré klima třídy po
covidové distanční výuce a tak podpořit zdravou dynamiku kolektivu a dobré vztahy. Práce
s třídním klimatem bude probíhat prostřednictvím třídnických hodin a v rámci ŠVP
v jednotlivých předmětech. Hlavní témata budou:
co nám dala a vzala doba covidová: co nám chybělo, co jsme se naučili, jak si společně
vynahradit společné zážitky v třídních kolektivech (stmelovací aktivity, aktivity zaměřené na
rozvoj dynamiky třídního kolektivu). Dílčí témata věnující se všeobecné primární prevenci
pak budou obsažena v jednotlivých předmětech dle uvážení a harmonogramu jednotlivých
pedagogických pracovníků a ŠVP.
V průběhu školního dle harmonogramu třídních učitelů a poradenského pracoviště školy:
Znalost školního řádu – povinnosti žáků a jejich práva
Tvorba a revize pravidel třídy
Umístění pravidel na viditelném místě ve třídě a průběžná práce s nimi (TU)
Třídnické hodiny jednotlivá témata dle aktuálních potřeb třídy a třídních učitelů (práce
v komunitním kruhu, aktivity zaměřené na zdravé klima třídy – metodické materiály,
aktivity apod. v knihovně ŠMP)
Doprava a pravidla silničního provozu
1. stupeň
▪ realizace aktivit zaměřených na osvojování sociálních dovedností v oblasti přijímání spolužáků
(cizinců) s jejich etnickou i kulturní odlišnosti
▪ komunitní kruhy na téma „Můžeme to ovlivnit“ klima třídy, přátelská atmosféra v třídním
kolektivu
▪ vzdělávací program na téma „netolismus“
▪ třídnické hodiny
▪ využívání metodických pomůcek určených k primární prevenci ve školním prostředí (školní
knihovna, videotéka, zásobníky her, vhodné učebny pro realizaci aktivit)

listopad:
Prožitkový program: Aby nám bylo spolu dobře
Návazný program: To je zákon, kámo!

1. – 9. třída

Navazující program na protidrogový vlak, kterého se žáci zúčastnili v minulém školním roce.

7. – 9. třída
prosinec:
Preventivní program:
Prevence kouření, (Ne)alko
Podané ruce Brno
leden:
Třídnické hodiny:
Rozhovor se žáky na téma: Jak se nám daří dodržovat pravidla třídy
Beseda na téma – Vandalismus
únor–duben:
Bloky preventivních programů – Centrum prevence – Sdružení podané ruce:
Prožitkový program: Stop předsudkům
Netolismus
Šikana

4. třída

třídní učitelé
8. třída Policie ČR

8. třída
7. třída
6. třída

květen:
Třídnické hodiny, vztahy mezi žáky, klima třídy
Doprava a pravidla silničního provozu

7. – 9. třída, třídní učitel
4. a 5. třídy, Břeclav

červen:
Škola v přírodě: Posilování přátelských vztahů mezi kamarády, vzájemná pomoc, úcta, naslouchání
jeden druhému
1.- 3. třída, třídní učitelé

