Preventivní programy na ZŠ Schulzovy sady
Každý rok sestavuje ZŠ Schulzovy sady pro žáky ucelený program preventivních aktivit.
Všechny třídy během roku pracují podle preventivního programu konkrétní třídy.
Povinná témata prevence zadaná od pracovnic školního poradenského pracoviště jsou
doplněna volitelnými tématy, o nichž rozhoduje třídní učitel, a třídními
pravidly. Kolektiv žáků má díky tomu nastavené programy na míru vlastním potřebám.
Aktuální problematika je rovněž probírána v běžné výuce.
Velké procento povinných besed nám zajišťují externí organizace a pozvaní odborníci.
Na 1. stupni třídní učitelé využívají programů Zdravá pětka a Zdravé zoubky. Velmi
dobrou spolupráci jsme navázali s paní Blažkovou z firmy MP Education, která naše
žákyně a žáky 2. stupně školí o dospívání a poruchách příjmu potravy. Pro čtvrté, páté a
deváté ročníky jsou přichystány přednášky sexuální výchovy od paní Kramářové pod
záštitou Gynekologicko-sexuologického centra v Hradci Králové. První a šestý ročník
každoročně absolvuje velmi zajímavý program Hasík připravený pracovníky HZS Dvůr
Králové. Část preventivních programů jsme dojednali s okresní metodičkou
prevence Mgr. Kaplanovou, DiS., z Pedagogicko-psychologické poradny Trutnov. Jde
především o vzájemné vztahy, školní šikanování, prevenci kouření a užívání návykových
látek. Osmé a deváté třídy v prvním pololetí prošly přednáškou o právním vědomí a
viděly praktickou ukázku sebeobrany od studentů Bezpečnostně právní akademie Malé
Svatoňovice.
V druhém pololetí plánujeme pokračovat v programech od zmíněných poskytovatelů.
Zároveň bychom rádi posílili spolupráci s Městskou policií Dvůr Králové nad Labem
v oblasti osobního bezpečí, bezpečného pohybu chodců, poskytování první pomoci a
sebeobrany. Komunikujeme i s pracovníky projektu E-bezpečí.cz o besedě
Rizika sociálních sítí. Chystáme program pro deváté ročníky o práci s informacemi a
jejich ověřování v rámci mediální výchovy. Nasmlouvané jsou termíny návštěvy projektu
VZPoura úrazům.
Žáci 8. C tvoří preventivní aktivity pro mladší děti o bezpečném užívání sociálních sítí a
internetu a jejich rizicích, tzv. peer program.
Povinná témata preventivního programu mají žáci školy díky nemalému příspěvku školy
a Unie rodičů zcela zdarma. Děkujeme za podporu!
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