
Základní škola Týniště nad Orlicí

EVALUACE

PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU

za školní rok 2020 - 2021

Vypracovala: Mgr. Ilona Školníková

~ 1 ~



Základní škola Týniště nad Orlicí

Analýza plnění preventivního programu a celého minulého školního roku je
výchozí pro plánování následujícího školního roku.

Vyhodnocení míry úspěšnosti jednotlivých akcí je v některých případech těžko
měřitelné, ale snažíme se oblíbené opakovat, stávají se pak tradicí.

Z naplánovaných akcí jsme splnili:

 uskutečnily se exkurze

 proběhly návštěvy Městské knihovny a zároveň proběhly besedy paní
knihovnice v ŠD

 před koncem školního roku se uskutečnil  Den třídního učitele, kdy si
třídní učitelé připravili program pro svoji třídu

Z  důvodu  uzavření  škol  vzhledem  k pandemii  koronaviru
neproběhla celá řada plánovaných aktivit:

 neuskutečnily se preventivní programy v celé škole

 neproběhla  beseda  s policií  pro  9.  ročníky  týkající  se  trestní
odpovědnosti

 neuskutečnila se návštěva našich žáků a učitelů v Čiernem Balogu

 neuskutečnily se školní výlety

 neuskutečnil se lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku

 neproběhla lehkoatletická olympiáda

 neproběhl plavecký výcvik

 neuskutečnily se exkurze do Anglie, do Osvětimi a Krakowa
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 neuskutečnily se besedy o dospívání pro žáky a žákyně 7. ročníku

 neuskutečnily  se  sportovní  akce,  kterých  se  naši  žáci  účastní
každoročně

 neproběhly schůzky vycházejících žáků se zástupci SOU a SŠ

 neuskutečnila se řada exkurzí

 neuskutečnily se vánoční besídky

 neproběhly návštěvy žádných kulturních akcí – ZUŠ, DDM, SmotArt

Z  každoročně  opakovaných  akcí,  které  se  staly  pro  naši
školu tradicí, se uskutečnila například :

 exkurze do Všestar

 focení žáků

 dvakrát se uskutečnila schůzka žákovského parlamentu

Další aktivity:

 Hudební,  pohybové  a  dramatické  nadání  žáci  školy  plně  rozvíjí
v Sokole, ZUŠ, DDM a v taneční škole SmotArt, letos velice omezeně.

 Během  školního  roku  proběhl  sběr  papíru,  přičemž  výtěžek  byl
věnován na stravu hrošíka  liberijského ve Dvoře Králové,  kterého
naše  škola  adoptovala  a  také  na  podporu  záchranné  stanice  v
Jaroměři.

 Žáci nás úspěšně reprezentovali v různých soutěžích a olympiádách
- finanční gramotnost, olympiáda regionálních znalostí.

 Projekty  připravují  vyučující  v jednotlivých předmětech.  Projektové
práce jsou mezi žáky velmi oblíbené.

 Pro žáky 1. tříd proběhlo v knihovně Pasování na čtenáře
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Podařilo se i mimo naplánování zorganizovat nebo navštívit
některé akce, které se dětem velice líbily, například:

 programy v DDM – Bludiště, Máme rádi zvířata, 12 měsíčků

Analýza:

 Je nutné zlepšit spolupráci s rodiči, zde není chyba na straně ZŠ, ale
je to spíše nezájem a neochota ze strany rodičů. Často narážíme na
nejednotnost mezi rodiči a vyučujícími.

 Chování žáků se obecně zhoršuje a jejich prohřešky proti  dobrým
mravům jsou někdy až zarážející. U některých žáků se velice zhoršilo
chování  k  vyučujícím a jednání  s nimi.  Je  důležité,  aby  se  rodiče
zajímali o to, jak se děti chovají nejen ve škole, ale také jak tráví
volný čas.

 Spolupráce rodiny a školy je velice důležitá.

 Pro pedagogy proběhla beseda Udělat správnou věc, aneb co dělá
lidské jednání dobrým.

 Uskutečnilo  se  školení  Microsoft  Teams  DVPP  distanční  formou a
školení na téma Já jsem tomu nerozuměl.

Řešení různých výchovných přestupků a stížností:

 Neustále řešíme včasné omlouvání žáků rodiči, v několika případech
šlo o nedorozumění, kdy rodiče na včasnou omluvu zapomněli.

 Během  distanční  výuky  se  problémy  s omlouváním  žáků  ještě
zhoršily
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 V případě neomluvených hodin  jsou žáci  kázeňsky postihováni  dle
školního řádu. 1 hodina- důtka třídního učitele, 2 - 6 hodin důtka
ředitele  školy,  7  -  15  hodin  dvojka  z  chování,  16  a  více  trojka
z chování.

 Každoročně řešíme vandalismus a ničení školního majetku žáky.

 Setkáváme  se  i  s případy  nevhodného  chování  žáků  mezi  sebou,
které v některých případech naplňuje znaky šikanování  a je rázně
řešeno.

 Šikanování nebude pracovníky školy v jakékoliv formě akceptováno.

 V oblasti  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  probíhá  každý  rok
školení  v oblasti  výchovy  mládeže,  práce  s problémovými  žáky,
šikany, práce se třídou a další.

 Preventivní výchova se uskutečňuje ve výuce jednotlivých předmětů-
zejména  prvouky,  výchovy  ke  zdraví,  výchovy  k občanství,
přírodovědy a vlastivědy, přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy.

 Nedílnou  součástí  prevence  jsou  i  třídnické  hodiny,  individuální
rozhovory se žáky.

 Analýzu  rizik  výskytu  sociálně  patologických jevů provádí  metodik
prevence a výchovný poradce ve spolupráci se školní psycholožkou,
speciální pedagožkou a vedením školy

 Poradenská služba školního metodika probíhá v jeho konzultačních
hodinách, ale v případě potřeby i kdykoliv jindy.

 Školní  řád  obsahuje  zákaz  nošení,  držení,  distribuci  a  zneužívání
návykových látek v prostorách školy a odpovídající sankce.

 Školní  řád byl  doplněn o problematiku šikany a řešení  narušování
výuky nevhodným chováním některými žáky.
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