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Charakteristika školy
Základní školu Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25, tvoří dvě školská zařízení
zastřešená jedním ředitelstvím.
Základní škola Pardubice - Pardubičky
Plně organizovaná ZŠ s kapacitou 126 žáků se nachází v okrajové čtvrti města
Pardubic. Jedná se o malou školu, ve které se nachází celkem 5 samostatných tříd
(pouze 1. stupeň). V provozu jsou zde 3 oddělení školní družiny s 80 žáky. Školní
výdejna, kde se stravuje cca 119 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). Jedná se
o jednotřídku s 27 žáky. Obědy na odloučené pracoviště MŠ jsou dováženy z MŠ
Národních hrdinů.
Riziková místa pro vznik sociálně patologických jevů ve škole
Škola se nachází u hlavní silnice, je důležité upozornit žáky na bezpečnost silničního
provozu. Dále se zaměřujeme na dohled ve třídách, šatnách, chodbách, WC,
prostorech před školou, na školním hřišti a ve výdejně obědů.
Školní metodik prevence
Školním metodikem prevence je Mgr. Hana Novotná. Ta ve škole zajišťuje veškeré
potřebné aktivity a úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní paní Mgr. Lenkou
Hilbertovou a školní psycholožkou paní Mgr. Anetou Kaprálovou. Vykonává činnosti
v souladu s pracovní náplní školního metodika prevence (dále jen ŠMP). Kooperuje
s třídními učiteli, věnuje se žákům dle jejich potřeb.

Monitoring
Monitoring provádí ŠMP ve spolupráci se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní
a třídními učiteli. Ke zmapování situace používáme rozhovory, ankety, dotazníková
šetření, případně SWOT analýzu.

Odborná a metodická literatury
Literatura a DVD filmy jsou umístěny ve sborovně školy. Na vyžádání mohou být
knihy zapůjčeny jak pedagogům školy, tak i rodičům. Filmy jsou využívány ŠMP.
Metodické pokyny a manuály k prevenci jsou u ŠMP (skříň v první třídě).

Cíle
Dlouhodobý cíl
Podporujeme sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny. Klademe důraz
na primární prevenci, snažíme se tak předejít vzniku sociálně patologických jevů.
Dlouhodobě spolupracujeme s rodiči na úpravě rozsahu používání mobilních telefonů
v rámci školní docházky. Soustředíme se na komunikaci jak mezi pracovníky školy,
tak i komunikaci s žáky a rodiči. Třídní učitelé spolupracují se ŠMP, umožňují
spolupráci ŠMP, školní psycholožky a žáků.
Krátkodobý cíl
Usilujeme o zavedení pravidelných setkávání žáků se ŠMP, jako je tomu i se školní
psycholožkou. ŠMP vypracuje přehled oblastí prevence vhodných pro jednotlivé
ročníky a vytváří program primární prevence pro žáky tak, aby byl věkově
odpovídající zájmům a potřebám dětí. Škola se zapojuje do výzev v oblasti prevence.
Nejpozději do konce října bude zkompletována nástěnka primární prevence, kde
budou uvedena telefonní čísla na linku bezpečí, informace pro žáky i rodiče a jiné
aktuální informace.

Oblasti prevence
Prevenci jsme rozdělili do několika oblastí a na jejich realizaci se budou podílet jak
pedagogové školy, tak i vnější organizace.
Třídní učitelé mají ve své kompetenci prevenci školní neúspěšnosti. Pečují o žáky
s neprospěchem a vytvářejí příhodné podmínky k jeho zlepšování. Integrují žáky se
specifickými poruchami učení a chování včetně žáků z jiného kulturního prostředí a
žáků se sociálním znevýhodněním. Pečují o děti nadané, nabízejí jim další příležitosti
ke vzdělávání. V neposlední řadě třídní učitelé s žáky hovoří o záškoláctví a jeho
negativním dopadu.
Od prvního ročníku začínáme využívat výukový program primární prevence Kočičí
zahrada, který slouží k rozvoji sociálních dovedností a osobnostního rozvoje dětí
(spokojenost, strach, podvod, fair-play, kolektiv, spolupráce, nemoc, kulturní
odlišnost, tolerance). Program je určen pro žáky 1. až 3. ročníku, bude mu věnována
nástěnka na viditelném místě a s žáky na něm bude pracovat třídní učitel dle pokynů
ŠMP, případně paní psycholožka.
Pro 1. až 3. ročníky zajistíme přednášku městské policie, která žáky seznámí
s problematikou jejich osobní bezpečnosti (ve vztahu k neznámým osobám,
zvířatům, předmětům), informuje je o systému bezpečnosti ve městě (tísňová čísla) a
o tom, co by měly děti vědět.
3. ročník se sejde se ŠMP a budou si povídat o Zdravém životním stylu a nemocech
a o Kulturních odlišnostech ve společnosti.

Pro 4. ročník ŠMP zajistí besedy o Šikaně, kyberšikaně a bezpečném internetu a
dále žáci pojedou na dopravní hřiště, kde si projdou praktické i teoretické znalosti o
silničním provozu.
5. ročník bude se ŠMP hovořit o Dospívání a sexualitě, Závislostech, Náboženstvích
a Bezpečném internetu. Stejně jako čtvrťáci se pak zúčastní výcviku na dopravním
hřišti.
Škola dále vytváří příhodné podmínky pro volný čas dětí – ŠD, kroužky organizované
školou, spolupráce s DDM a LŠU při nabídce kroužků. Upevňujeme vztahy mezi
dětmi nabídkou dalších aktivit, kterými jsou 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 školy, které přispívají k primární prevenci:
Slavnostní vítání prvňáčků
Martinská slavnost
Adventní spirála
Mikulášská besídka v divadle Exil
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
#jsemlaskavec
Zdravý úsměv
Naplňování minimálního preventivního programu
O naplňování MPP se starají všichni pedagogové pod vedením ředitele ZŠ, zejména
však ŠMP a školní psycholožka. Vedení školy sleduje naplňování minimálního
programu, vysílá zaměstnance na vzdělávací akce v oblasti prevence sociálněpatologických jevů.
Informovanost rodičů
Rodiče se na webových stránkách školy seznamují se školním řádem, s Minimálním
preventivním programem a dalšími dokumenty zajišťujícími běh školy, které jsou zde
veřejně dostupné. V případě selhání jejich dítěte jsou neodkladně informováni a je
s nimi navázána spolupráce, je jim poskytnuta primární intervence, případně
doporučen další postup řešení konkrétní záležitosti.
Škola organizuje akce určené pro rodiče s dětmi, rodiče se mohou samy přesvědčit,
jak funguje spolupráce jak mezi dětmi navzájem, tak i mezi dětmi a učiteli.

Aktuální zdroje informací, metodické i odborné pomoci
Vnější informační zdroje (webové stránky MŠMT.cz o drogách.cz, drogy.cz,
www.ppp-pardubice.cz, www.khspce.cz, www.bkb.cz).
Metodická pomoc – OMP – pracovník PPP.
Odborná pomoc - Krajská hygienická stanice, Bílý kruh bezpečí, pedagogickopsychologická poradna, Policie ČR, Městská policie.
Přehled volnočasových aktivit v regionu.

Spolupráce na regionální úrovni v systému PP
- PPP Pardubice
- Městská policie
- Policie ČR
- DDM v Pardubicích
- ZUŠ Pardubice
- Ekocentrum Paleta Pardubice
- Linka bezpečí …
Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice
Sukova třída 1260, Pardubice 530 02, 466 410 327
Po – Čt
7 – 12 13 – 17
Pá
7 – 12 13 - 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/

V Pardubicích dne 5. 9. 2019

Vypracovala: Mgr. Hana Novotná

