Pohodová škola – ZŠ Křenovice
Na kalendářní rok 2016 se podařilo získat dotaci Jihomoravského kraje určenou k podpoře
minimálních preventivních programů základních škol. Projekt Pohodová škola vycházel z aktuálních
problémů školy, měl podpořit naplňování programu primární prevence školy. Byl zaměřen na žáky
5. – 9. ročníku. Z projektu byly finančně podpořeny následující akce:
2. 2. 2016

9. třída

Jak vyhrát boj s prokrastinací – beseda
(Divadlo Bolka Polívky Brno – agentura Jiří Lazar)

22. 3. 2016

8. a 9. třída

Trestní a rodinné právo – JUDr. Živěla

12. 4. 2016

8. třída

Sexuální a reprodukční zdraví – přednáška Radima Uzla (Divadlo
Bolka Polívky Brno – agentura Jiří Lazar)

13. 5. 2016

5. – 8. ročník

Šikana a kyberšikana pro žáky (68 žáků) v Divadle Bolka Polívky

13. 6. – 16. 6. 6. – 8. ročník

Čtyřdenní teambuildingové aktivity pro žáky (40 žáků) v Broumovské
vrchovině

14. 9. – 16. 9. 5. a 6. ročník

Třídenní adaptační pobyty žáků v RS Záseka Netín – tvoří se nové
kolektivy, žáci přichází z jiných škol (37 žáků)

17. 10. 2016

6. a 7. třída

Jak se nestát obětí sociálních sítí (Divadlo Bolka Polívky – agentura Jiří
Lazar)

22. 11. 2016

rodiče dětí

Netolismus – přednáška pro rodiče

24. 11. 2016

5. – 9. třída

Den primární prevence – zážitkové programy pořádané se společností
Podané ruce (5.A a 5.B – Šikana, 6. tř. – Jak mě vidí ostatní,
7. tř. – Do dna, 9. tř. – Bylo mi 14)

6. 12. 2016

sborovna

Práce s třídním kolektivem – školení pro pedagogy (13 učitelů)

Cílem projektu bylo:
-

ozdravení klimatu školy
posílení důvěry mezi pedagogy a žáky,
zlepšení vztahů mezi žáky ve třídách i na škole mezi žáky jednotlivých ročníků.
zlepšení informovanosti žáků i rodičů
proškolení pedagogů – práce s třídním kolektivem

Všech plánovaných cílů bylo dosaženo. Jako největší pozitivum hodnotíme zlepšení klimatu tříd a
školy po společných vícedenních akcích. Na adaptačním pobytu žáků 5. a 6. tříd se bez problémů
začlenili příchozí žáci z Hrušek (10 žáků) do tříd, vytvořila se nová přátelství mezi dětmi. Třídní učitelé
měli možnost poznat žáky i mimo školu. Po společném čtyřdenní pobytu se viditelně změnili vztahy
mezi žáky 6. – 8. ročníku. Bohužel na pobytových akcích často chybí děti ze sociálně slabších rodin,
které někdy stojí mimo třídní kolektiv.

Uskutečněné besedy a přednášky nebyly jednorázovou záležitostí, ale během školní docházky jsou
žáci systematicky seznamování s riziky nezdravého životního stylu, jednotlivými druhy závislostí, se
sexuální výchovou, riziky netolismu, s prokrastinací.
V průběhu projektu bylo spolupracováno se společností Podané ruce, s OPPP Vyškov, bylo využito
nabídek agentury Jiřího Lazara na odborné přednášky.

V Křenovicích 17. 1. 2017

Zpracovala Mgr. Regina Kokešová
školní metodik primární prevence

