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Hodnocení primárního preventivního programu
za školní rok 2016/2017
Příloha č. 1 - Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017

Vypracovala: Mgr. Hana Trhlíková

I. Hodnocení tematických bloků
a) 1. – 5. ročníky
Žáci absolvovali protidrogovou prevenci v rámci výuky předmětu Prvouka. Třídní učitelky těchto
ročníků se dotkly témat prevence zneužívání návykových látek a ochrany osobního bezpečí. I další
předměty byly využity k výchově proti drogám, šikaně, zdravého životního stylu se zaměřením na
osobní hygienu, vzájemné úctě a respektu druhých.
Ve 2. a 5.ročníku byl realizován projekt „Bezpečné město“, kde se žáci učili prvkům sebeobrany.
Pro žáky prvního stupně byly dále připraveny další akce s protidrogovou a preventivní tématikou
během průběhu celého školního roku 2016 – 2017.
Mgr. Světlana Tothová se celý rok aktivně podílela na dopravní výchově ve spoluprácí s DDM
v Sokolově.
Žáci 3. a 4.ročníku jsou celoročně zapojeni do Ajaxe, který na naší škole je veden podprapor.
Mertlovou.

b) 6.- 9. ročníky
Pro žáky 8.ročníku byl připraven celoroční projekt „Bezpečné město“, kde se učili prvkům
sebeobrany.
Zavedli jsme pravidelné třídnické hodiny, na kterých třídní učitelé pracovali na kvalitě svěřeného
dětského kolektivu a vztazích ve třídě. Hlavním cílem bylo vytvářet ve třídě příznivé klima,
odhalovat nezdravé vztahy, případně je včas usměrnit.
Prevenci proti drogám, patologickému chování a šikaně se věnovali na 2.stupni vyučující předmětů
Občanská výchova,Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Chemie a Přírodopis. Této problematice
jsme věnovali i besedy s Městskou policii a p.Pospíšilem.
Byla probrána témata: Volba povolání
Šikana a kyberšikana,
Závislost, kouření, drogy
Základy první pomoci
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

c) Pedagogové
Pedagogičtí pracovníci absolvovali celou řadu školení, zaměřených na řešení problémových situací
s žáky, s rodiči, s nadanými dětmi i dětmi vyžadujícími speciální pedagogickou péči.
Absolvovali setkání s pracovníky Policie ČR, s vedením Města Sokolov, se zástupci OSPOD, kde
byli seznámeni s postupy řešení problémových situací ve škole, seminář „Stop násilí na dětech,
aneb bezpečná škola“ s tématem „Co dělat po…“.
Byla jim nabídnuta možnost zúčastnit se Kurzů sebeobrany pro dospělé.

II. Hodnocení jednorázových akcí
a) 1. – 5. ročníky
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Program ZAYFERUS – práce s dravci

všechny třídy

Představení práce policie ČR

3.třídy

Projekt „Bezpečné město“ – sebeobrana

2. a 5.třídy

AJAX

4.třídy

Hudební pořad „Písničkový kolotoč“

1.,2.,3. a 5.třídy

Tématická exkurze na chebský hrad (Karel IV)

4. a 5.třídy

AJAX

4.třídy

Adolf Born a Zdeněk Smetana – beseda

3.třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

2. a 5.třídy

Výstava českých korunovačních klenotů – K.Vary

5.třídy

Beseda „Tajemný svět scifi a fantasy literatury“

4. a 5.třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

2. a 5.třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

2. a 5.třídy

Beseda „Vánoce v knihách – pohádky a zvyky“

Leden

Únor

Březen

3.třídy

Exkurze – porcelánka Thun

5.C

Tvoření rodičů s dětmi

5.C

Vánoční koncert „ Tradiční Vánoce“

1. – 5.třídy

Vystoupení kroužku „Pódium“

děti školní družiny

AJAX

3.třídy

AJAX

4. třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

5.třídy

Návštěva Centra prevence Městské policie ČR

2. a 5.třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

2. a 5.třídy

Pohádka „O líném Honzovi a chytré princezně“

1. – 4.třídy

Čtenářská soutěž

4. a 5.třídy

Beseda „Pohádkový svět v knížkách V. Čtvrtka“

3.třídy

„Divadlo z bedny“

děti ŠD

Společnost Fáber „Ave Caesar“

4. a 5.třídy

Autorské čtení – Jan Opatřil

3.C

Duben

Květen

Červen

Beseda „Handicap v knihách“

4. a 5.třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

2. a 5.třídy

Notes strážníka Pavla

2.třídy

Exkurze Černošín

5.A a 5.C

Beseda „Kyberšikana“

5.třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

2. a 5.třídy

Beseda „ V. Vančura“

3.třídy

Beseda „ V. Vančura“

4.třídy

Notes strážníka Pavla

2.třídy

Beseda „Historie knihy“

4. a 5.třídy

Hudební pořad „Já písnička“

2. a 3.třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

2. a 5.třídy

Projektový den „Cart – making“

5.B

Školní výlety

3.B, 3.C, 5.B

Exkurze – porcelánka Thun

5.C

Dvoudenní exkurze – Praha

5.třídy

Výroční jarmark

1. – 5.třídy

Školní výlety

1.B, 1.C, 2.ABC,
4.A, 4.B, 5.B, ŠD

Vítání prvňáčků mezi čtenáře

1.třídy

Exkurse – Praha

5.B

AJAX

3.třídy

Notes strážníka Pavla

2.třídy

Exkurze Karlštejn a Koněpruské jeskyně

3.B, 4.AB

„Bezpečné město“ - sebeobrana

2. a 5.třídy

Výlet na Statek Bernard

1.třídy

„Den s Ajaxem“

4.třídy

Dopravní výchova DDM

4.třídy

Projektový den: „Den ochrany člověka za běžných
rizik a mimořádných událostí“

1.– 5.třídy

b) 6. - 9. ročníky
Září

Říjen

Listopad

Adaptační den

8.A

Program ZAYFERUS – práce s dravci

všechny třídy

Projekt „Bezpečné město“ – sebeobrana

8.třídy

„Výstava středních škol Karlovarského kraje“

9.třídy

Beseda „Volba povolání“ (Úřad práce)

9.třídy

Výstava „Národní geopark Železné hory“

6.A

Soutěž MFF UK „MatfyzFeat“ Praha

8. třídy

„Bezpečné město“ – sebeobrana

8.třídy

Projekt „Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání“ – truhlářský krouž

9. třídy

„Bezpečné město“ – sebeobrana

8.třídy

Soutěž „Náboj junior“ – Gymnázium Sokolov

Prosinec

Leden

7. – 9. třídy

„Bezpečné město“ – sebeobrana

8.třídy

Soutěž „ Hledáme mladého chemika“

9.třídy

Projekt SŽŠ „truhlářský kroužek“

9.třídy

„Happening na Kampě – J.Lennon Wall“

9.třídy

Exkurze na Městský úřad

6.třídy

Třídní akce – spaní ve škole

7.A a 9.A

Vánoční florbalový turnaj

6. – 9.třídy

Projekt SŽŠ „truhlářský kroužek“

9.třídy

Okresní kolo „Dějepisné olympiády
Okresní kolo „Matematické olympiády
Únor

Návštěva Centra prevence Městské policie ČR

8.třídy

Okresní kolo „Olympiády v českém jazyce“
„Bezpečné město“ – sebeobrana

8.třídy

Projekt SŽŠ „truhlářský kroužek“

9.třídy

Soutěž „ Matematický expres“

9.třídy

Výstava „Terakotová armáda“

7.třídy

Okresní kolo – Soutěž cizích jazyků – anglický jazyk

Březen

Lyžařský výcvik

7.třídy

Společnost Fáber „Ave Caesar“

6. – 9.třídy

Motivační odpoledne v rámci projektu „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání“ GymSo
– laboratorní práce z chemie a přírodopisu

8. třídy

„Bezpečné město“ – sebeobrana

8.třídy

Krajské kolo Matematické olympiády
Den otevřených dveří Policie ČR

9.třídy

Okresní kolo Fyzikální olympiády
Krajské kolo – Soutěž cizích jazyků – anglický jazyk

Duben

Mezinárodní festival dok.filmů Ekotopfilm

7.třídy

Techmánia Plzeň

6. a 7.třídy

Exkurze Černošín

7.třídy

Okresní kolo v Matematické olympiádě
Krajské kolo v Olympiádě v českém jazyce
Beseda „Šikana a kyberšikana“

8.třídy

Okresní kolo v Biologické olympiádě
„Bezpečné město“ - sebeobrana

8.třídy

Beseda „Závislosti“ s p. Pospíšilem

8.třídy

„Zásady 1. pomoci v praxi“ – v Centru prevence
Městské policie

7.A

Krajské kolo Fyzikální olympiády
Květen

Beseda „Šikana a kyberšikana“ – p. Pospíšil

7.třídy

Krajské kolo Biologické olympiády
„Bezpečné město“ - sebeobrana

8.třídy

Projekt Planeta 3000 – „Brazílie – vášnivé
srdce Jižní Ameriky“

6. – 9.třídy

Krajské kolo Biologické olympiády

Červen

Projekt SŽŠ „truhlářský kroužek“

9.třídy

Návštěva ve Schwandorfu – sportovní utkání

7. a 8.třídy

Výroční jarmark

6. – 9.třídy

Exkurze – Praha

7.A

Exkurze – Hasičský záchranný sbor

7.A

Motivační odpoledne v rámci projektu „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání“

8.třídy

„Bezpečné město“ - sebeobrana

8.třídy

Exkurze – Muzeum Krásno

6.A, 9.A

Školní výlet

6.B, 7.A, 7.B,
7.C, 8.A

Projektový den: „Den ochrany člověka za běžných
rizik a mimořádných událostí“

6. – 9.třídy

Návštěva promítání v kině Alfa

6.B, 7.A

Poslední zvonění žáků 9.roč

c) Pedagogové
Září
Říjen

„Klima třídy“ (DVPP)

Mgr. Vázler

Setkání nad řešením problémových situací

všichni pedagogové

Tipy do třídnických hodin

třídní učitelé

Setkání výchovných poradců

Mgr. Hylasová

„Kulatý stůl“ – setkání škol a ŠPZ

Mgr. Vlček,
Mgr. Haranzová
Mgr. Hylasová

Listopad

„Supervize“ (NIDV K.Vary)

Mgr. Trhlíková

Seminář „Stop násilí na dětech, aneb

Prosinec

Únor

bezpečná škola“ s tématem „Co dělat po…“

všichni pedagogové

Setkání školních metodiků prevence

Mgr. Trhlíková

Pracovní setkání s PPP Sokolov

Mgr. Hylasová

„Kulatý stůl – nadané děti“

Mgr. Ďurkovová

„Zásady bezpečného internetu“ (DVPP)

Mgr. Žaludová

Sebeobrana pro dospělé

dle zájmu

„Legislativa výchovného poradce“ (DVPP)

Mgr. Hylasová

Projekt QIIDO pro nadané žáky

Mgr. Haranzová
Mgr. Ďurkovová

Metoda NTC učení (DVPP)

p.Kubrychtová
Mgr. Tothová

Březen

„Leadership, komunikace ve vzdělávání žáků“ (DVPP) Mgr. Vlček
„Hrou k rozvíjení matematických představ“ (DVPP)

Mgr. Smolná

Sebeobrana pro dospělé

dle zájmu

„Zápisová identifikace“ (DVPP)

Mgr. Haranzová
Mgr. Ďurkovová
p. Kubrychtová

„Vykazování podpůrných opatření“ (DVPP)

Mgr. Vlček

„Oxford – kreativní vyučování“ (DVPP)

Mgr. Záhrobská

„Podpůrná opatření – p.Tormová“ (DVPP)

Mgr. Vlček
Mgr. Hylasová
Mgr. Ďurkovová

„ Nucená práce 1939 – 1945, Příběh pamětníků
ve výuce.“ (DVPP)

Mgr. Frimlová

Duben

„Jednání s nespokojenými rodiči“ (DVPP)

Mgr. Haranzová
Mgr. Dvořáková

„Bezpečnost na internetu“ (DVPP)

Mgr. Trhlíková

„Možnosti vzdělávání mimořádně nadaných
dětí na základní škole“ (DVPP)

Mgr. Ďurkovová
Mgr. Tothová

Setkání školních metodiků prevence
Květen

Mgr, Trhlíková

„Postup učitele ZŠ při uplatňování
podpůrných opatření“ (DVPP)

všichni pedagogové

Připravili jsme množství jednorázových akcí s cílem představit žákům, jak lze trávit a naplňovat
volný čas. Žáci poznávali hudbu, literaturu, navštěvovali divadelní představení, věnovali se sportu,
aktivně se zapojovali do předmětových soutěží.
Konzultační hodiny pedagogů byly pevně stanoveny a zveřejněny na stálé nástěnce a stránkách
školy, ale žáci mohli kdykoliv kontaktovat Mgr. Trhlíkovou, výchovnou poradkyni Mgr. Hylasovou
nebo školní psycholožku Mgr. Hukelovou a svěřit se jim s jakýmkoliv problémem.
Schránka důvěry je pravidelně vybírána panem ředitelem Mgr. Vlčkem a připomínky, přání a
dotazy jsou bezprostředně řešeny.
Stálá nástěnka byla zřízena u vchodu školy a na internetových stránkách školy. Průběžně je
aktualizována, dětem i rodičům podává informace o připravovaných akcích a telefonní číslo na
linku důvěry.
Spolupráce s policií (podprapor.Mertlovou) funguje velice dobře, žáci 3. a 4. tříd se aktivně
zapojují do projektu Městské policie Sokolov „AJAX“. Většina žáků alespoň jednou navštívila
nově vytvořené Centrum prevence Městské policie ČR.

