Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Konkretizace Minimálního preventivního programu
na škol. rok 2016 / 2017
(příloha celkového MPP školy)
Oblasti práce v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů.
1. GO-kurz "Správný učitel" pro pedagogy školy, OA Pardubice
2. adaptační GO-kurz pro žáky nastupující do 1. ročníků
3. práce peer-aktivistů
4. práce školního psychologa (ŠP)
5. projekt Zdravá škola
6. projekt Zdravá a bezpečná školka
7. spolupráce s rodiči žáků v oblasti SNJ
8. zapojení prevence SNJ do výuky
9. zážitkové semináře, besedy, projekty žáků
10. Studentský parlament
11. akce v rámci projektu Chrudim-Zdravé město
12. projekt Hrou proti AIDS
13. zlepšování klimatu školy
14. zkvalitnění práce s třídním kolektivem

ad 1) kurz Správný učitel
- ve školním roce 2016/ 2017 se uskuteční již 17. GO kurz pro učitele. Proběhne ve dnech 23. –
25. 8. 2016 na Seči. Seminář bude společný pro 2 školy: SŠZS Chrudim a OA Pardubice. Kromě
dalších tradičních aktivit (sebepoznávání, vodní turistika, upevňování kolektivu,….) vyučující
doladí program Seznamovacího kurzu 1. ročníků.

ad 2) seznamovací GO-kurz pro žáky 1. ročníků

- kurz bude realizován ve dnech 1. – 3. 9. 2016, poprvé v chatě Doubravka v Horním Sokolovci.
Toto zařízení splňuje svým umístěním i vybavením požadavky na uspořádání kurzu typu GO. Je
zde velmi dobré zázemí – přírodní prostředí, sportovní vybavení, ubytování i stravování

ad 3) akce peer-aktivistů:

a) charitativní sbírky (stejně jako v předchozích letech)
b) další akce:
-besedy
- příprava vlastních programů
- tvorba PP-prezentací na různá témata (HIV/AIDS, anorexie, drogy,…)

ad 4) práce ŠP

jako v předcházejících letech budeme spolupracovat s Mgr. Petrem Pražákem, který bude provádět
sociometrie ve 2. ročnících, následné rozbory výsledků s třídními učiteli a vedením školy. Dále
bude zapojen do činnosti Komise pro výchovu a spolupracovat s žáky, rodiči i vyučujícími při
řešení konfliktů a problémů.
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ad 5) aktivity v rámci projektu Zdravá škola ve Zdravém městě
SŠZS Chrudim má zpracován projekt již od roku 2005 a tento projekt každoročně obnovuje.
V letošním roce se škola opět aktivně zapojí do všech akcí, které Zdravé město Chrudim bude
pořádat (Pochod generací, Dny zdraví, EDBA, Den Země, Desatero problémů Chrudimi, Bezpečná
cesta do školy,….). Žáci školy provádějí měření TK, glykémie a hladiny cholesterolu, informují o
zdravém životním stylu.

ad 6) projekt Zdravá a bezpečná školka
žáci třídy 2. SC budou pokračovat v projektu Zdravá a bezpečná mateřská školka, který začali
realizovat ve 2 MŠ v Chrudimi a okolí. Tento projekt je rozdělen na 3 etapy. Žáci navštíví tyto MŠ
v Chrudimi: MŠ Dr. Malíka a MŠ Na Valech. Pro děti mají připraveny besedy, hry, soutěže a
pohádky na různá témata (bezpečně doma, na hřišti, ve školce, v přírodě, na ulici,..). V červnu
připraví pro děti z těchto MŠ Pohádkový les.

ad 7) spolupráce s rodiči v rámci prevence

výchovná poradkyně i metodička prevence řeší průběžně problémy, které se ve škole vyskytnou
ihned osobními schůzkami s rodiči i žáky, obě jsou k dispozici rodičům na individuální konzultace
kdykoli po předběžné domluvě. Prvky prevence zařazují i třídní učitelé do programů třídních
schůzek.
ŠMP zpracuje a na třídních schůzkách rozdá rodičům letáčky na téma prevence. K dispozici
rodičům i žákům jsou i preventivní materiály, které vydávají další subjekty. Materiály jsou volně
k rozebrání v „oddechovém koutku“ školy a je o ně velký zájem.

ad 8) prevence sociálně nežádoucích jevů ve výuce
ve většině předmětů (kde je to vhodné) zařazují učitelé prvky prevence do výuky. Jedná se hlavně
o tyto předměty: TOS, VNL, PSK, OSZ, TEV, ESV, SOM, PED, FYZ, CHE, MAT, SPP, OVČ, VCA,
ZDN,….. Vyučující těchto předmětů spolupracují s metodičkou prevence.

ad 9) zážitkové semináře
škola pravidelně spolupracuje s organizacemi, které pracují s lidmi s různými hendikepy.
Tyflocentrum Pardubice pro naše žáky pořádá pravidelně 2 zážitkové semináře. Pro žáky 1. ročníků
seminář o práci Tyflocentra a o tom, jak se cítí slabozraký nebo nevidomý člověk, pro 2. ročníky
seminář o práci s nevidomým klientem v nemocnici či v sociálním zařízení.
Další zážitkové semináře pořádá pro žáky Česká abilympijská asociace – práce s klienty s tělesným
postižením (postupně proškoleni všichni žáci školy)

ad 10) Studentský parlament
již 19. rokem pracuje na škole SP. Jednou měsíčně se schází zástupci ze všech tříd s ŠMP, VP a
řídící odborné praxe. Řeší zde problémy tříd, vybavení školy, přinášejí nápady na zlepšení
prostředí školy a navrhují další aktivity. Parlamentu se již se podařila Adopci na dálku a rozjet
program Dobrovolnictví.

ad 11) akce v rámci projektu Chrudim Zdravé město

v letošním roce se škola opět aktivně zapojí do všech akcí, které Zdravé město Chrudim bude
pořádat (Dny zdraví, EDBA, Pochod generací, Desatero problémů Chrudimi, Den Země,…)

ad 12) Hrou proti AIDS

tento projekt vytvořil SZÚ Praha, žáci 2. ročníků oboru ZA připraví program a nabídnou jej pro
žáky 8. a 9. tříd ZŠ regionu

ad 13) zlepšování klimatu školy
zlepšování klimatu školy je prvořadým cílem vedení školy. Všem žákům byl zadán ve školním
roce 2014 – 2015 dotazník, který zjišťoval jejich názory na klima školy a jednotlivé vyučující.
Výsledky byly zpracovány a vyvozeny z nich závěry a opatření. I v tomto roce chceme dle
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finančních možností zlepšovat vybavení školy (díky příspěvkům z MŠMT a grantům, které škola
dostala od MŠMT a MěÚ). Dále pracujeme na zlepšení vzájemného přístupu vyučujících a žáků sociometrie, systematická práce s třídním kolektivem, kurzy komunikace pro učitele, seminář o
šikaně pro vyučující,… K lepšímu klimatu školy jistě přispívají i pravidelné kurzy – Seznamovací
GO-kurz pro žáky 1. ročníků, Zimní kurz pro žáky 2. ročníků, Sportovně zdravotnický kurz pro žáky
3. ročníků. K utužování kolektivu a zlepšování vztahů ve třídách jistě napomáhají i pravidelné
exkurze a výlety a v neposlední řadě práce Studentského parlamentu, který se aktivně podílí na
akcích školy.

ad 14) zkvalitnění práce s třídním kolektivem

školní psycholog provádí ve 2. ročnících sociometrii, její výsledky a závěry probere na osobní
konzultaci s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy
nově jsou zařazeny do MPP:
 internetové ankety na web. stránkách školy (různá témata)
 pravidelné SWOT-analýzy třídních učitelek ve svých třídách (2x ročně)
 besedy a programy pro jednotlivé třídy budou konzultovány nejen s TU, ale i s dalšími
vyučujícími tak, aby reagovaly na situace ve třídách
všichni vyučující dostanou nabídku akcí, které mohou zařadit do výuky.
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