Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska
Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace

Prevence sociálně patologických jevů na škole
Co děláme:
Vycházíme z příslušného rámcového vzdělávacího programu - Škola – základ života. V rámci projektu
se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy, navzájem se poznávají a
dokáží spolupracovat. Vedeme je k výchově ke zdravému životnímu stylu, rozvíjíme a podporujeme
sociální kompetence. Pro žáky i pro rodiče jsou vyhrazeny konzultační hodiny.
Co je cílem:
• cílem je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života /přiměřené věku/
• odolné vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
• schopné dělat samostatná rozhodnutí /pokud možno správná/
• schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc při řešení problémů
• dítě s negativním vztahem k návykovým látkám

•
•
•
•
•

•
•

Zaměřujeme se na:
metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací
zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu
vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže
spolupráci s rodiči
průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu
patologických jevů, uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné
zachycení ohrožených dětí
diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů, např. besedy na téma
Vztahy, Komunikace, Šikana, Závislosti, Člověk v krizi apod.
poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných
poradenských a preventivních zařízení pro žáky i rodiče
Oblasti, kde se žáci o problematice prevence dovídají více:

•
•
•
•
•
•

Oblast přírodovědná /biologie člověka, biologické a chemické účinky drog ap./
Oblast zdravého životního stylu /výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, správná
výživa, volný čas apod./
Oblast společenskovědní /užší a širší společenské prostředí, proces socializace jedince
apod./
Oblast rodinné a společenské výchovy /postavení rodiny ve společnosti, vedení
domácnosti, příprava na život, formy komunikace apod./
Oblast sociálně právní /práva dítěte, význam a cíle reklamy, právní aspekty drog apod./
Oblast sociální patologie /postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování,
kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod./

