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Charakteristika školy:
Základní škola v Prostředním Lánově je plně organizovaná škola
s prvním i druhým stupněm včetně tří oddělení školní družiny. Naše
zařízení poskytuje základní vzdělání podle vlastního školního vzdělávacího
programu Krakonošova škola. Ve třetím ročníku máme dvě třídy, v ostatních
ročnících najdeme jednu třídu, počty žáků se pohybují od patnácti do třiceti.
Celkový počet žáků je 216. Na naší škole učí sedmnáct učitelů včetně
asistentky pedagoga. Patnáct z toho je vysokoškolsky vzdělaných, dvě
učitelky si vzdělání doplňují.
Ve školní družině se dětem věnují tři vychovatelky, jedna má středoškolské
vzdělání, dvě vyšší odborné s titulem DiS.

Cíle školy:
∙ Vychovat ze žáků slušné a zodpovědné lidi, kteří najdou správný směr
ve svém životě.
∙ Dokázat dětem, že normální je nekouřit, neopíjet se, nefetovat, chovat
se k sobě slušně a pomáhat si.
∙ Umět smysluplně naplnit svůj volný čas, a tím omezit časový prostor,
který věnují nežádoucím činnostem.
∙ Naučit žáky slušně se vyjadřovat a správně řešit problém slušnou
diskuzí.
∙ Přesvědčit žáky, že podváděním, lhaním a krádežemi ubližují
především sami sobě. Nebát se říct pravdu.
∙ Zapojit do veškerých aktivit všechny žáky, tedy i ze sociálně slabších
vrstev a žáky se smyslovými vadami.

Při řešení úkolů se opíráme o :
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví






















Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami
Zákon č. 359/ 2005 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí
Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20 006/2007-51 k primární prevenci
sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských
zařízeních
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení
šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT- 22294/2013-1)
Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/2002-14 k jednotnému postupu
při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu
záškoláctví
Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení
s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a
kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.: 25884/2003-24
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a
intolerance č.j.: 14 423/99-22
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.:
11 691/2004-24
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
v působnosti resortu MŠMT ČR na období 2013-2018
Školní řád ZŠ Lánov

Program a jeho zaměření
Primární prevencí a výchovným poradenstvím se v letošním roce zabývá
Ing. Anna Křelinová, která úzce spolupracuje s Mgr. Ivanou Špimerovou t.č. na
mateřské dovolené. Přes snahu všech zaměstnanců vytvořit příjemné a
harmonické prostředí pro práci s dětmi mezi přestupky zaznamenáváme:
záškoláctví, lhaní, podvody zejména se žákovskými knížkami
a známkami, vzájemné násilí mezi spolužáky, nevhodné chování
k zaměstnancům školy i na veřejnosti, úmyslné ničení zařízení
a majetku školy, krádeže, vulgární vyjadřování, nízký zájem
o smysluplné aktivity – časté je nicnedělání, postávání v autobusových
zastávkách, kouření, konzumace alkoholu a užívání lehkých drog.
Spolupracovali jsme s policií ČR, okresní kurátorkou pro mládež, probační
a mediační službou, odborem sociálně- právní ochrany dětí, pedagogickopsychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a dětským
domovem.
Jako největší problém vidíme kouření, užívání lehkých drog, konzumaci
alkoholu, agresivní chování žáků, špatné trávení volného času. V poslední době
jsou problémem i základy slušného chování – žádost, poděkování, zdravení.
Minimální preventivní program je proto zaměřen hlavně na:

primární prevenci sociálně patologických jevů na škole i ve
volnočasových aktivitách

vytváření pozitivního sociálního klimatu v jednotlivých třídách a
ve škole

podporu zdravého životního stylu

výchovu slušného člověka, který najde uplatnění v životě

užší spolupráci rodičů, třídních učitelů a vedoucích pracovníků školy

Realizace programu k prevenci sociálně patologických jevů

na ZŠ Lánov
Školní metodik prevence
Vede přípravu a zodpovídá za realizaci Minimálního preventivního
programu. Koordinuje preventivní aktivity ve škole, aktualizuje nástěnku
školního metodika prevence, spolupracuje s třídními učiteli, dalšími
pedagogy a institucemi, které vstupují do školy při řešení problémů.
O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje
vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.
Třídní učitelé
Seznamují žáky s aktuálním Školním řádem, tvoří s třídou Pravidla třídy,
nabízí žákům volnočasové aktivity. Třídní učitel navozuje příznivé
psychosociální klima ve třídě. Upozorňuje žáky na projevy nevhodného
chování a snaží se o nápravu. Zaměřuje pozornost na včasné odhalení SPU a
soustředí se na včasné diagnostikování sociálně – patologických problémů v
třídních kolektivech.
Řeší aktuální problémy třídy a úzce spolupracuje s rodiči, snaží se o
konstruktivní řešení s nimi. Rodičům v případě potřeby doporučuje
poradenské služby školy, materiály k primární prevenci sociálněpatologických jevů.
Se svou třídou navštěvuje různé akce i mimo školu (besedy, koncerty,
divadla . )
Specifika naší 6. tř.
Každoročně vzniká v 6. třídě nový kolektiv (viz.Charakteristika školy),
který s sebou přináší jistá rizika. Spolupráce třídního učitele, školního
metodika prevence a vedení školy je proto intenzivnější (řešení aktuálních
problémů, pomoc s dětmi, které potřebují speciálně pedagogickou péči),
žáci absolvují adaptační kurz. V letošním roce navštěvuje šestý ročník 30
dětí, z toho 1 dítě s aspergerovým syndromem. Ve třídě pracuje asistentka
pedagoga.
První stupeň
Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel (viz.třídní
učitel). S jednotlivými tématy se děti setkávají v oblasti
lověk a jeho svět. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad,
předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové
vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy z oblasti
primární prevence.

Druhý stupeň
Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla
probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení
žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech
výchova k občanství, výchova ke zdraví, člověk a svět práce, přírodopis,
chemie, dějepis, zeměpis, český jazyk a literatura, cizí jazyky. K práci
s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii,
projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem,
besed, přednášek. V letošním roce jsme navázali spolupráci se sdružením
Semiramis, které pro šestý a sedmý ročník zabezpečí program dlouhodobé
primární prevence.

Úkoly učitelů druhého stupně
· posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu
· věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům,
odhalování projevů asociálního chování mezi žáky
· v rámci prevence kouření vytvoření dostatečné informovanosti
· vytvářet eticky hodnotné postoje a způsoby chování- odpovědnost za
zdraví své i ostatních
· užší spolupráce s rodiči žáků s výchovnými problémy v jednotlivých
předmětech.
· sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově
ke zdravému životnímu stylu
· sledovat často se opakující krátkodobé absence žáků
· shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor
· nově příchozím žákům nabídnout individuální pomoc

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Členové našeho pedagogického sboru se účastnili následujících
vzdělávacích akcí: semináře pořádané NIDV, kurz první pomoci, dálkové
studium – Pedagogika volného času.
Ve sborovně jsou další materiály k prevenci sociálně- patologických jevů –
knihy, časopisy, doplňkové vyučovací materiály, DVD.

Zákonný zástupce a škola
· seznámení zákonných zástupců s aktuálním Školním řádem a Minimálním
preventivním programem v rámci třídních schůzek
· seznámit zákonné zástupce s poradenskými službami ve škole a úředními
hodinami školy
· vést diskuzi s rodiči konstruktivně
· na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí sociálně - patologických jevů
· informovat zákonné zástupce o volnočasových aktivitách školy a o jiných
aktivitách, které vedou ke zdravému životnímu stylu
· nabídka aktivní účasti při některých aktivitách školy (viz. Aktivity školy)

Aktivity školy
Projekty
S bílým čápem letem světem
Primární preventivní program ZŠ Lánov
Keramický kroužek ZŠ Lánov
Ovoce do škol
Učíme se digitálně
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém
kraji
Poznejme se navzájem

Další aktivity školy
Zájmové kroužky – Hra na klavír, Sportovní hry, Atletika, Krakonošovy děti,
Informatika, Keramika, Cvičení v rytmu, Basketbal, Flétnička, Informatika,
Anglická konverzace, Čtu, čteš, čteme, Psaní všemi deseti, Ruština.
Dětem jsou nabízeny i zájmové kroužky DDM Pelíšek ve Vrchlabí a ZUŠ
Vrchlabí
Akce KRNAP - Tma přede mnou, besedy, semináře….
Martinský průvod
Mikuláš ve škole
Předvánoční tvoření
Vánoční jarmark
Zpívání vánočních koled v kostele v Dolním Lánově
Soutěž v recitaci a zpěvu
Školka ve škole – předškolní děti z Mateřské školy se účastní vyučovací
hodiny v 1.třídě)

Jarní muzicírování – koncert našich žáků spojený s výstavkou výtvarných
prací
Den Země (úklid okolí školy, vesnice, spolupráce s KRNAP)
Školní akademie
Divadlo Mladá Boleslav
Sport – vesnický přespolní běh, turnaj v kopané, přehazované, volejbalu,
přebor školy v běhu a sjezdu na lyžích
Lyžařský výcvik a plavecký výcvik
Turistický kurz – 6., 8. třída
Školní výlety

Příloha: Konkrétní postupy v některých rizikových situacích
Konzumace tabákových výrobků ve škole
Konzumace alkoholu ve škole
Nález alkoholu ve škole
Konzumace návykových látek ve škole
Distribuce NL ve škole
Nález NL ve škole
Šikana ve škole
Generální souhlas
Poučení žáků o pravidlech bezpečného chování

