Základní škola GALAXIE, s.r.o., se sídlem K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový Jičín, provozovna B.
Martinů 1994/4, Nový Jičín, e-mail: skola@skolagalaxie.cz

Prevence v ZŠ Galaxie

1. Ranní setkávání dětí a učitele v komunitním kruhu
Čas ke zkvalitnění vazeb mezi učitelem a žáky a žáky navzájem
Aktuální řešení vzniklých situací
Podpora komunikačních dovedností

2. Preventivní programy občanského sdružení Renarkon Ostrava
Program pro 1. třídy ZŠ – 3 bloky
 Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností a praktický
nácvik různých modelů chování.
 Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důraz na roli strachu v
životě jednotlivce.
 Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj sebepoznání, kladné sebepřijetí,
upevňování přátelských vztahů a vazeb a vedení ke vzájemné toleranci.

3. Programy ekologické výchovy občanského sdružení Hájenka – Kopřivnice
Výběr programů podle aktuální nabídky

4. Besedy s policií ČR
Pravidla chování chodců v silničním provozu
Úloha policie ČR

5. Dopravní výchova
Jako součást hodin prvouky s využitím dopravního hřiště/ZŠ Dlouhá – NJ/

6. Výchova ke zdravému životnímu stylu
Realizace bude probíhat v hodinách prvouky, tělesné výchovy a ve školní družině

7. Slabikář dětských práv
Společné čtení a rozhovory o přečteném

8. Povídání o dětech a s dětmi
Konzultace rodičů a dětí - povídání o škole, kamarádech, zálibách a učení
Hodnocení, sebehodnocení – Portfolia žáků
Informační zdroje:
 Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 14514/2000-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže
 Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 28275/200-22 k prevenci a řešení šikanování
 Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a
omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
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 Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení
rizikového chování žáků č. j. MŠMT 43301/2013
 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách – metodický pokyn
MŠMT únor 2014
 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MSMT22294/2013-1
 Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních
Metodická a odborná pomoc:
 Mgr. Pavel Bílek speciální pedagog. Pedagogicko- psychologická poradna Nový Jičín
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