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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Jsme úplnou školou venkovského typu. Sídlíme v obci Otice nedaleko
města Opava. Školu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku. Školu navštěvují
nejen děti z Otic, ale také z Uhlířova, Mikolajic i Opavy. Součástí našeho
subjektu je také Mateřská škola Otice a Mateřská škola Uhlířov (obě
mateřské školy mají samostatné budovy).
Ve školní budově je také jídelna, dvě oddělení školní družiny,
počítačová učebna a keramická dílna. U školy je také víceúčelové hřiště
a hřiště s herními prvky.
Přátelská a rodinná atmosféra se projevuje především slušným
chováním dětí vůči pracovníkům školy a mezi sebou navzájem. Mezi
rizikové faktory patří bezpečnost žáků dojíždějících do školy z okolních
obcí, pohyb v šatnách a o přestávkách na chodbách. Je třeba zvýšené
pozornosti pedagogického dohledu o přestávkách z důvodu pohybu na
chodbách a ve třídách. Po vyučování mají žáci možnost využívat školní
družinu nebo navštěvovat zájmové kroužky.
Spolupráce s obyvateli obce i se zákonnými zástupci je velmi dobrá.
Názor rodičů monitorujeme během třídních schůzek. Pokud se
vyskytne problém, jsou rodiče i učitelé zvyklí upozornit okamžitě
telefonicky, emailem nebo osobně.

CÍL PROGRAMU
Cílem programu je primární prevence rizikového chování mezi dětmi
ve věku 6 - 11 let. Klade důraz na osobnost žáka a jeho začlenění
do kolektivu, na vytváření kvalitních mezilidských vztahů, čímž lze
předcházet negativním sociálním jevům. Zasahuje výchovnou
a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřuje
k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd.

Dlouhodobé cíle – žáci
 Osvojení si potřebných hygienických návyků a sociální
dovednosti, zdravý životní styl
 Posilování zdravého sebevědomí, umět se přiměřeně prosadit
v kolektivu
 Konflikty řešit nenásilnou formou
 Prohlubování umění komunikace mezi vrstevníky, dětmi a
dospělými

Dlouhodobé cíle – učitelé
 Podporování vzájemnou pozitivní komunikaci směrem ke
kolegům a žákům
 Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
 Prohlubování týmové spolupráce
 Zlepšení komunikace mezi rodiči a školou
 Zapojení rodičů do dění školy

Střednědobé cíle – učitelé i žáci
 Organizace programů zaměřených na sociální dovednosti
 Organizace projektů, na jejichž tvorbě se podílejí všichni žáci
školy i učitelé nebo na nichž spolupracují děti společně s rodiči
 Snaha o to, aby se žáci, učitelé i rodiče ve škole cítili dobře
 Organizace kroužků a volnočasových aktivit pro žáky školy
 Seznamování žáků s pojmy z oblasti sociálně patologických jevů
a s problémy, které s sebou přinášejí

Krátkodobé cíle
 Zlepšení spolupráce se třídou při využití komunitních metod
 Spolupráce vyučujících na pomoci problémovým žákům
 Zvyšování vědomí kolektivní soudržnosti třídy a školy –
stmelování kolektivu
 Spolupráce s dalšími organizacemi

 Zapojování žáků do dění školy – podněcovat aktivity, které vedou
ke vhodnému využití volného času dětí
 Řešení aktuálních problémových situací

Aktivity pro žáky
Přímá prevence – preventivní program BUĎ OK (RENARKON)
Nepřímá prevence:










Realizace školních projektů
Pomoc starších žáků se vzděláváním mladších
Zapojování všech žáků do školních aktivit
Spolupráce s MŠ Otice a Uhlířov
Spolupráce se Školskou radou
Pravidelné třídní schůzky
Spolupráce s obcí (Zelné slavnosti, vítání občánků)
Akce pro rodiče (Den matek)
Spolupráce se zahraničními školami (Borki Wielkie, Čechynce)
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