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Charakteristika školy
Základní školu Kyjevská tvoří dvě školská zařízení zastřešená jedním ředitelstvím.
Základní škola Pardubičky:
Plně organizovaná ZŠ s kapacitou 121 žáků.
Celkem 5 samostatných tříd (pouze 1. stupeň).
3 oddělení školní družiny s 80 žáky.
Školní výdejna, kde se stravuje cca 120 žáků naší školy, je umístěna v areálu
MŠ Národních hrdinů.
Mateřská škola Černá za Bory:
MŠ Černá za Bory je moderní nově zrekonstruovaná školka (od 1. 9. 2003).
Jednotřídka s 27 žáky.
Obědy na odloučené pracoviště MŠ jsou dováženy z MŠ Národních hrdinů.
Minimální preventivní program k prevenci sociálně patologických jevů uskutečňujeme
integrovaně v předmětech prvouka a přírodověda, ale i v ostatních předmětech I. stupně ZŠ.
Dlouhodobý cíl preventivního programu
Podporovat sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny.
Cíle preventivního programu
Omezit na minimum výskyt sociálně patologických jevů u žáků.
Upevňovat komunikační systém na škole – komunikace se žáky, pedagogy a rodiči.
Pravidelné informace na pedagogických radách a ostatních poradách, nástěnce, při osobních
schůzkách, konzultacích, využívání e-mail pošty, upevnění komunikace se žáky.
Spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované v Rámcovém vzdělávacím
programu školy (jednotlivé předměty - ročníky, témata).
Oblasti prevence
Sociální a osobnostní rozvoj.
Význam zdravého životního stylu.
Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky s neprospěchem a vytváření příhodných
podmínek k jeho zlepšování.
Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování včetně žáků z jiného kulturního
prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním.
Péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.
Šikana a násilné chování.
Kriminalita a delikvence.
Rasismus, tolerance národnostním menšinám.
Riziková místa pro vznik sociálně patologických jevů ve škole
Třídy, šatny, chodby, WC, prostory před školou, školní hřiště a ŠJ – výdejna.
Monitoring
Dotazníková šetření (rodič, žáci), pohovory třídních učitelů se žáky, spolupráce s rodiči
Rozhovory se žáky.
Informovanost rodičů o postojích školy k preventivní strategii a o možnostech intervence
v případě selhání jejich dítěte.
Informační servis pro rodiče

seznámení s preventivní strategií školy
seznámení se školním řádem
poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku
zvládání soc. nežádoucího chování u dětí
aktivní formy spolupráce s rodiči
- přímá účast rodičů na preventivní strategii školy
- kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům
- školní akce určené pro rodiče s dětmi
- funkčnost poradenského systému školy (ŠMP, tř. učitelé)
pasivní formy spolupráce s rodiči
- písemná sdělení rodičům
- distribuce informačních materiálů
odborná pomoc rodičům
- besedy s rodiči žáků v určitém problému
- poradenství.
-

Naplňování minimálního preventivního programu
O naplňování MMP se starají všichni pedagogové pod vedením ředitele ZŠ.
Na nástěnce jsou dostupná telefonní čísla na linku bezpečí, PPP apod..
Aktivity ve třídách
Zařazování her pro osobnostní a sociální rozvoj dítěte.
Využití výukových témat k výchovnému působení.
Besedy na téma šikana, odmítnutí drogy, alkoholu, tabáku.
Monitorování a řešení problémů při vzájemné spolupráci s třídními učiteli, rodiči, PPP.
Spolupráce s PPP Pardubice.
Vytváření příhodných podmínek pro volný čas dětí – ŠD, kroužky organizované školou,
spolupráce s DDM a LŠU při nabídce kroužků.
Upevňování vztahů mezi dětmi nabídkou dalších aktivit – zimní a letní pobyt v přírodě,
exkurze, návštěvy Ekocentra Paleta Pardubice, kulturní akce (divadlo, kino, galerie), výlety,
vánoční besídky, přednášky, účast ve sportovních a výtvarných soutěžích.
Pravidelné akce a projekty
Slavnostní vítání prvňáčků
Martinská slavnost
Adventní spirála
Mikulášská besídka v divadle Exil
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem městského obvodu Pardubičky
Masopust
Vynášení Morény
Pálení čarodějnic
Dětský den
Slavnostní vyřazení žáků pátého ročníku
Vystupování žáků dramatického kroužku pro MŠ
Sportovní olympiáda
Sběr PET lahví, starého papíru
Kyberšikana
Projekt spolupráce s policií a záchrannou službou
Besedy s policií na téma
– seznámení s policií
- zásady osobní bezpečnosti
- tísňové linky a jejich zneužívání

- problematika mezilidských vztahů – šikana
- základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže
Besedy se záchrannou službou – první pomoc
Besedy na téma šikana, drogy.
Zařazování her pro osobnostní a sociální rozvoj dítěte.
Monitorování a řešení problémů ve spolupráci s rodiči, příp. PPP.
Spolupráce s PPP Pardubice /možnost návštěvy rodičů/.
Vytváření podmínek pro volný čas dětí - ŠD a kroužky.
Vytváření podmínek pro stmelování kolektivů – škola v přírodě, školní výlety, společné
návštěvy divadla, exkurze, akce pro rodiče, ples školy, pálení čarodějnic, třídní expedice,
advent…
Vedení školy sleduje naplňování minimálního programu SPJ, vysílá pedagogický sbor na
vzdělávací akce v oblasti prevence SPJ.
Aktuální zdroje informací, metodické i odborné pomoci
Vnější informační zdroje (webové stránky MŠMT.cz o drogách.cz, drogy.cz, webové
stránky odborných zařízení).
Metodická pomoc – OMP – pracovník PPP.
Odborná pomoc - internetové poradenství pro pedagogy – ŠMP v oblasti PP, síť odborných
zařízení na celostátní a především regionální úrovni.
Přehled volnočasových aktivit v regionu.

Seznam odborné a metodické literatury, DVD, videokazet
Umístění – knihovna - sborovna
- Řekni drogám ne!
- Drogová problematika – sexuální výchova
- Štěstí přeje připraveným
- Co dělat….
Spolupráce na regionální úrovni v systému PP
- PPP Pardubice
- Městská policie
- Policie ČR
- DDM v Pardubicích
- ZUŠ Pardubice
- Ekocentrum Paleta Pardubice
- Linky bezpečí …
Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice
Sukova třída 1260, Pardubice 530 02, 466 410 327
Po – Čt
7 – 11.30 12.30 – 17
Pá
7 – 11.30 12.30 - 15
poradna@ppp-pardubice.cz
Městská policie Pardubice
Pernerova 443, Pardubice 530 02, 466 859 220
Policie ČR

Na Spravedlnosti 2516, Pardubice 530 47, 974 561 111
Linka důvěry Pardubice – 466 500 075
Linka bezpečí dětí a mládeže – 116 111
Katalog pro volný čas dětí a mládeže
http://www.pardubice.eu/o-pardubicich/katalog-pro-volny-cas-deti-a-mladeze/

