Závěrečná zpráva o plnění MPP za rok 2014 - 2015
Základní údaje o škole:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, 28. října 18, 511 01 Turnov, okres Semily
 Školní metodik prevence (ŠMP) – Mgr. Hana Brichová
 Ředitel školy – Mgr. Jaromír Frič
 Zástupkyně ředitele školy – Mgr. Radmila Laudová
 Výchovná poradkyně – Mgr. Jaroslava Krbečková
 Školní psycholog: - Mgr. Michaela Žáková
Kapacita školy: 600 žáků
Počet žáků v roce 2014/15: 598 žáků

Hlavním cílem MPP naší školy byla především systematická práce na osobnostním růstu žáků a
jejich schopnosti navazovat kvalitní vztahy s druhými. Posilování přátelských vztahů, vzájemné pomoci a
spolupráce mezi žáky se ukazuje jako nejlepší předcházení šikaně a dalším rizikovým projevům chování.
Významnou pomocí v prevenci SPJ bylo zapojení do projektu: Vytváříme podmínky pro školní
úspěšnost. Potvrdilo se, že rizikové chování je častější u méně úspěšných žáků. Ti měli zajištěnu individuální
péči od vyučujících v rámci „doučování“ – tím se minimalizoval stres z učení, z neúspěchů – nebyl důvod
„chodit za školu“ či na sebe upoutávat pozornost rizikovým chováním. Pravidelné doučování, k jehož
nastartování byli přizváni speciální pedagogové, logopedi a psychologové pomohlo bourat bariéry a
zlepšovat komunikaci mezi vyučujícími a žáky.
Dalšími pilíři primární prevence na škole jsou:
1. Etická výchova
2. Harmonizační pobyty šestých ročníků, třídní výlety, exkurze, lyžařský výcvik, ..
3. Nabídka volnočasových aktivit + odpolední bruslení, lyžování
4. Přednášky, besedy pro žáky během vyučování
5. Aktivní zapojení žáků do jednorázových aktivit a projektů školy
6. Spolupráce pedagogů školy (společná sborovna – časté a okamžité konzultace problémových situací)
7. Evaluační nástroje na zjištění aktuálního klima ve třídách – např. SORAD
8. Rozšíření školního poradenského pracoviště o školního psychologa
9. Vznik žákovského parlamentu
10. Spolupráce s PPP Semily + školení ASUP

1. Etická výchova
Systematickou koncepci na rozvoji charakteru žáků zaručuje Etická výchova, která je samostatným
předmětem na 2. stupni školy (viz obsah učiva Etv jednotlivých ročníků v ŠVP). Etická výchova sestává ze
čtyř složek: je to specifický výchovný program, výchovný styl, metody (především činnostní – prožitkové) a
rozvoj prosociálnosti. Vizí etické výchovy je morálně vyzrálý člověk, který se vyznačuje komunikativností,
kreativitou, zdravým sebevědomím a pozitivním hodnocením druhým. Rozhodujícím faktorem pozitivního
rozvoje charakteru je prosociálnost – klíčová dovednost zaměřená na pomoc druhým. Součástí předmětu
Etická výchova je i informovanost o zdravém životním stylu a prevence sociálně patologických jevů.
Naše škola je držitelem ocenění „Etická škola“ pod záštitou MŠMT.
Primární prevence je zařazována i do dalších předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ.

2. Harmonizační pobyty
Harmonizační pobyty šestých ročníků patří již k pravidelné aktivitě školy. Vždy znovu se potvrzuje, že třída,
ve které se děti dobře znají a navzájem spolupracují, vykazuje potom mnohem lepší výsledky při vyučování
a je mnohem méně ohrožená rizikovým chováním. Tento pozitivní jev je třeba udržovat dalšími společnými
aktivitami zaměřenými na spolupráci, vzájemnou výměnu názorů a budování dobrých vzájemných vztahů.
Ideální jsou školní výlety (i vícedenní), sjíždění Jizery na raftech, exkurze, společné přespávání ve škole,
lyžařský výcvik organizovaný pro 7. ročník, sportovní týden a lyžování pro 9. ročník aj.

3. Volnočasové aktivity
Žáci jsou podporováni k aktivnímu využívání volného času a měli možnost navštěvovat v uplynulém školním
roce tyto kroužky:

Kroužky na 1. stupni ZŠ:












Sborový zpěv
Dramatická výchova
Informatika
Hra na kytaru
Keramika
Pohybové hry
Příprava pokrmů
In-line
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Hra na flétnu

Kroužky na 2. stupni ZŠ:














Sportovní hry
Informatika
Příprava pokrmů
Konverzace v anglickém jazyce
Technický kroužek
Přírodopisný kroužek
Psaní na počítači
Ruční práce
Keramika
Hra na kytaru
Sborový zpěv
Příprava na přijímací zkoušky
In-line

4. Přednášky a besedy
Za nejzajímavější besedy uplynulého školního roku se zaměřením na prevenci lze označit přednášku
pořádanou organizací Člověk v tísni, která ukončila školní projekt KOZA PRO AFRIKU. Tradičně velký zájem
vzbudila rovněž přednáška paní Kottové o pobytu v koncentračním táboře Terezín a Osvětim. Seznam
dalších přednášek je ve Výroční zprávě školy.

5. Jednorázové aktivity
Výroční zpráva školy obsahuje rovněž seznam jednorázových aktivit školy. Tyto aktivity mají velký význam
pro upevnění dobrých vztahů mezi učiteli a žáky, zvlášť jedná-li se o vícedenní aktivity. Tento rok úspěšně
proběhlo i několik celoškolních projektů, které stmelili, poučili i pobavili. Například: Koza pro Afriku, Po
stopách Jana Husa a další.

6. Spolupráce pedagogů školy
Klima školní třídy a školy jsou vzájemně propojené. Vedení školy se snaží budovat dobrý pedagogický tým,
protože dobré vztahy mezi učiteli jsou dobrým příkladem žákům. Snaha všech učitelů je řešit problémové
situace včas a ku prospěchu žáků. Vzhledem k mnoha školním akcím znají nejen třídní učitelé své žáky
dobře a tak se daří odhalit vznikající problémy hned v zárodku.

7. Práce s klimatem školní třídy a školy
Primární prevence je přirozenou součástí každodenního života na naší škole stejně jako trvalá snaha o
dobré vzájemné vztahy, které tvoří pozitivní klima v celé škole. Díky spolupráci se školní psycholožkou se
podařilo v několika třídách zpracovat, vyhodnotit a hlavně využít výsledky sociometrie. Žáci devátého

ročníku tradičně vyplňují anonymní dotazník vztahující se k jejich pobytu na základní škole, výsledky jsou
převážně kladné.

8. Práce školní psycholožky
Poradenské služby na škole významně posílila školní psycholožka, která je k dispozici nejen žákům školy, ale
i jejich rodičům a učitelům. O její pomoc je velký zájem jak od rodičů, tak i od žáků a pracovníků školy.
http://www.2zs-turnov.cz/index.php/rodice/skolni-psycholog

9. Vznik žákovského parlamentu
Ve škole začal od února 2015 pracovat žákovský parlament, který má zastoupeny všechny třídy 2. stupně a
jedná se i o zapojení žáků z 5. tříd. Parlament se schází každý týden a řeší aktuální záležitosti ve třídách a ve
škole. Žáci se tak zapojují aktivně do dění školy a pomáhají spoluvytvářet bezpečné a příjemné místo pro
život.
http://www.2zs-turnov.cz/index.php/zaci/parlament

10. Spolupráce s PPP + školení ASUP
V průběhu školního roku byly výchovnou komisí několikrát řešeny případy problémového chování žáků.
Tomuto jednání předcházelo často jednání učitele s žákem, v případě potřeby i porada s pracovníkem
poradny, která pro učitele byla cenná a přínosná. Podnětné jsou i setkání metodiků prevence organizované
PPP Semily, jak připraveným programem, tak i příležitostí k výměně nápadů s metodiky prevence z jiných
škol.
Školení ASUP mělo velký význam jak pro žáky, kteří se školení zúčastnili, tak pro třídy ve kterých tito žáci
následně pracovali. Málokterý program má tak mocný dopad jako předávání informací dobře proškolenými
vrstevníky. K takovému programu se řadí i školení ASUP.

V Turnově dne 21. 9. 2015

Mgr. Hana Brichová

