MPP STRATEGIE
 dlouhodobé
- výchova ke zdravému životnímu stylu
- rozvoj etického a právního vědomí
- výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních
- prevence šikany - práce s ohroženými jedinci /agresor - oběť/
- vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování
- snaha o změnu postoje u dětí, které již do kontaktu s drogou přišly
- zvyšování odolnosti dětí vůči droze
- sexuální výchova /bezpečný sex/
- rozvoj schopnosti správné komunikace
- zkvalitňování mezilidských vztahů
- výchova k samostatnosti
- snaha o kladné sebepřijetí u dětí a rozvoj schopnosti mít sám sebe rád
- upevňování důvěrného vztahu mezi pedagogy a žáky
- vhodné trávení volného času
- organizování a zajišťování výchovně rekreačních pobytů pro žáky s poruchami
chování, děti mentálně postižené, děti etnických menšin
- metodická a informační pomoc pedagogům
- získat nové členy peer
- navázání vztahu rodiče - pedagog - škola
- další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence a rizikového chování
- vzájemná propojenost a návaznost dílčích projektů
- zapojení všech pedagogických pracovníků (včetně školního klubu a školní družiny)
- získat a zapojit co nejvíce žáků

- směřovat žáky k dalšímu vzdělávání po ukončení povinné školní docházky v

souvislosti s upevňováním životních jistot
- výcvik peer (výjezdy)
- spolupráce s MŠ Paraplíčko a Sluníčko
- vydávat školní časopis „Koumes“
- zainteresovat i mimoškolní organizace (složky) – MP Litvínov, ÚP Litvínov,
DVD Litvínov
- pokračovat ve spolupráci s ZŠ Hora sv. Kateřiny
- dbát na zpětnou vazbu žáků
- spolupracovat s redakcemi : Radnice, Deník Mostecka, Homér a Mladá fronta.
- zviditelnit spolupráci pro veřejnost Janova

 střednědobé
-

jednotnost pedagogů při řešení výchovných situací.
vytváření pozitivního sociálního klimatu v třídních kolektivech
spolupráce s institucemi psychosociální sítě zajišťujícími systematickou
prevenci na školách (práce s třídními kolektivy, besedy, exkurze)
PPP, SVP Dyáda, OSPOD, K-centrum, MP Litvínov, PČR

 krátkodobé
-

zapojení pedagogů do preventivních činností, do aktivit s třídními kolektivy
zapojení pedagogů do řešení problémových situací a docílení jednotnosti ve
výchovném působení
zmapování atmosféry ve třídách a redukce nevhodného chování
provádět s peer vstupy do tříd zejména na nižším stupni základní školy
(téma „Kyberšikana)

PREVENTIVNÍ TÉMATA 2.- 5. třída
Zdraví





hygiena
pohyb
zdravá výživa

Mezilidské vztahy
Návykové látky




kouření
alcohol
drogy

PREVENTIVNÍ TÉMATA 6.-9. Třída
Zdraví




hygiena
výživa
tělesný pohyb

Sexualita




puberta
antikoncepce
sexuálně přenosné nemoci

Mezilidské vztahy




zdravé klima
syndrom CAN
šikana

Návykové látky



kouření
alkohol



drogy

Minimálně preventivní program školy v plném znění je k nahlédnutí
v sekretariátu školy.

