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I. Seznámení s programent

Plán preverrce rizikového clrování žáků škol;, b3ll sestaven na základě zkušeností z rraší práce
s žák,v a spolLrpráce s rodiči v uply,nulých ]etech. V letošním školnírn roce navazu.ieme na akce
a aktivit1,,. které byly, úspěšné. účelné a zároveň vzdělávací i volnočasovou nabídku školy i nadále
dále rozšii,Lrieíle a inovujeme. Celý plán prevence rizikového choválrí žáků tvoří nedílnou součást
koncepce prevence znevžívání r"láv1,,kovrich látek a dalších společensk1, nežádoucíclr jevů
v působnosti rezoÉu lVlinisterstva školství mládeže a tělovýclrov1, České republik,v a je neclílrrou
sorrčástí celoročního p!ánrr školy. Všichni pedagogové byii seznámeni s jeho základní filosofií
i zpťisobem realizace dne 23. 9. 2022 na pedagogické radě v rámci začlenění plánu prevence
rizikovélro cl-rovárrí žáků jako nezbytné součásti každoročních plánů práce škol1,.

n. Cíl plánu přeyenc€ rizikového chováni žáků

Cílem programLl je zefektivnit výchovně vzdělávaci pťlsobení na žáky, v oblasti protidrogové
prevence a elimirraci působení dalších společensk1,, trežádoucích jevů. Preventivní strategie
respektuje skutečnost, že obecrrě se sclučasnýrrr děten' z různých důvoclů nedaří přiměřeně
a odpovědně v_vrovnávat nejen s osobními problém1,, a vzájemrrými konf'likty, ale rovněž se
obtížně vyrovnár,ají s pochopitelnýrrri nástrahanri vzdělávacího procesu. což může být také
vyvoláváno nepřiměřenýnri požadavky v rodinném prostř,edí. Je čím dál tínr více statistick_v
zřejmá stále se snižující hranice věku prvníiro kontaktu s drogou. Projevuje se jejich srradná
dostupnost tudíž i konzunrace a na ní .ie pochopitelně navázarrá krimirralita mládeže. která se
n'yšuje předer,ším dík5" všudypřítomné existerrci pttbescentních závadovÝch part rrrládeže.
T1,,to party se pak mohou stát pro věkovou skupinu dětí převážtrě ze čtvttých a pátých ročníků
základní škol"v. Jestliže t_vto děti nemají možnost se naopak pravideině střetávat s pozitivními
příklady ve svém bezprostř,edním okolí. jsou závadové part5l bohužel častokrát jedinýrn. avšak
negativním vzorem.

Společrrost i jednotliví občané dopláce_ií rra následky, hazardu dětí a mládeže s užíváním drog.
na |óčerrí tlarkomanů a tudíž ijejich rizikovost. Záleží na nás pedagozích. _iakýrrr způsobem
dokážeme ovlivrrit chor,ání dětí \,e smyslu podpory zdraví^ které je součástí výchovně
vzdělávacího procesu na škole a dokážerne _jirrr a jejich rodinám nabízet vhodnó hodnotné
r,,ol nočasové akt i v itv.

Prvky .i ednotlivých tematických celkťr:

'ř škola bez drog a jiných závisiostí

intolerance v žákovských kolektiveclr

předcházení proj evťrm šikany
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isou začieněny do plánů učiva jedrrotlivýclr ročníků a jsou podLorován},_y rán]ci prev9ntivnffi
aktivit v rnirnoškolní ví,,clrově r,e školní dr:tlžině.

LJplatňujeme zvýšený dťrraz na spolupráci zejména iormou clsobrrího kontaktu třídnícir Lrčiteiů.
vychovatelek školní družin1, a ředitele se zákonnými zástupci žáků a předevšíln pestrou nabídkou
volnočasových aktivit. Snažíme se zv,všovat vnitl"ní motivaci žáků k učení hledáním pozitivních
cest k nápravě školních neťrspěclrů a ponloci l, orientaci žáků v základníclr životních hodnotách.
Zaměřuieme se především na primární prel,enci zneužívání návykových látek,

Tento cíl .ie začleněrr i do školního řádr-r. Ve spolupráci s rodinou se snažíme o co nejnrenší
omii:venou absenci. přičemž neomluvená absence se na naší škole diouhodobě rrevysk5,tuje.

III. Konkrétní kroky v rámci realizace programu

A: Aktivify školy pro žál<y školy

Třídnictví j e základem , na němž spočívaj í hlavní vazby v přímém vrtabu ťídní učitel - žák, ďídní
učitel - rodič, rodič - žák. le proto velmi důležité, aby měl třídní učitel plnou důvěru, respekt,
uznéní a hlavně průběžnou a stabilní formální i neformální podporu rodiny.

9 Žaci 1. - 3. ročníku

o qýchovake zdravému životnímu stylu, rozvoj právního vědomí
e včasné odhaiování poruch učení či jiných postižení
. navazovánípřiznivého a bezpečného klimatu třídy a školy jako celku
r sebevědomí, sebepojeti, rozhodování se, vyvážený proces osobního úspěchu a t}mové

vzájemné spolupráce

D Žáci 4. - 5. ročníku

o qýchovake zdtavému životnímu stylu, rozvoj etickóho a právního vědomí
o všestranný rozvoj osobnosti žáka,definování avyloučení rizik
. zvýšený dlraz na spolupráci s rodiči
o kritické uvažování v procesu t}mové spolupráce
. procesy rozhodování se
o pestrá nabídka nácviku základů sportovních volnočasových aktivit převažně v hodinách

tělesné v}chovy

B: Yolnočasové aktivity žáků školy

V rámci pravidelného vyučování a především při smysluplném využívání volného času nejen
ve škole, ale především ve školní družině mají žáci možnost širokého výběru z různých oblastí
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nabízený,ch aktivit školní clružiny:

atletika, košíkoi,á. basebali. pi,elrazovaná - odbíjená. škola v pohy-Lru nás baví.'ř Oblast hudebně dramatická - příprava na každoroční vánoční kottceft a školní divadelní
představení, hr,rdební a dramatické kror-ržk3.,. r,ítání občárrků.

Žáci .isou přiměřeně a nenásiiným příkladem vedeni ft y_ytváření kiadného vztahu k ostatním
spolužákům, vzájemné toleranci a k posilovárií vnitii-tí emocionální rovnováh,v, Všestrarrně
ptldporir.iem e žák1^ poclropitelně ve spolupráci s rodinou, v přirozeném a spontátrrrím
všestrannétn rozvoji schopností a dovedností jejich dětí především v oblastech zdravého
životního st_v*lu.

C: Další aktivit.v školy

Škola každoročně pořád{ v pgloviné ří|na tradiční Školu v přírodě, do jejíhož progíamu.!sou vžd.v
z.ařazována výše uvedená témata. Všichni žáci škol1,,se každoročně ťrčastrrí plaveckélro výcviku
přípravnélro" základního a zdokonalovacílro.

I\'" Metodické pomůcky, informace,, kontak§

Škola má k dispozici dostatečné nrnožství dostupného
kterÝ v3,užívá při své práci ve výuce i při konzLlitacích
postr,rpně inovován a doplňovár.

vzděiávaciho didaktického materiálu"
spolupráci s rodiči. Tento materiál je

V. Aktivify pro zákonné zástupce žáků

Informování rodičovské veřejnosti o záměrech a způsobech realizace programu - prostřednictvím
pravideln}ch třídních schůzek třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků nebo prostřednictvím
individuálních pohovorů - konzultací, průběžnými zprávami v žákovských knňkách,
prostřednictvím e-mail komunikace apod. Nejenom pro rodiče žáků se speciálními vzdélávacími
potřebami jsou k dispozici konzultace speciální pedagožky školy, která rovněž zajišťuje
vzájemnou podporu a sdílení znalosti, vědomostí a dovedností v rámci jednotlil}ch třídních
učitelek školy a jednotlivých vlučuj ících školy.

Pro průběžné sledování školní činnosti jednotlir,7ch tříd a aktivit žákťr školy a vnitíní i vnější
motivaci všech aktérů vzdélávacího a ýchovného působení k posílení vzi$emné důvěry
a spolupráci využíváme nástrojů, které nám přináší moderní technologie především pomocí
Fb profilu Soukrorná Z§ AMOS Bruntál či wr.l,r&amoska,cz.
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při individuální, nefbrmální komunikaci s rodiči rozebíráme otázky chování žáků a možnosti
pravidelnó a systematické spolupráce s rodinou.

VI. Spolupráce s ostatními odborníky

Pokračování ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále a Speciálním
pedagogickým centrem a Střediskem qýchovné péče v Bruntale - probíhají pravidelné formální
i neťormální konzultace, návrhy na vyšetření, cílený intenzivní kontakt s dětskými lékaři žáků.
Spolupráce s Policií ČR (obvodním oddělením Bruntál) - pracovníci těchto orgánů pořadají
napožádéní vedení školy besedy pro žáky,poskýují škole propagačnímateriáL.
Dobrá je spolupráce s HZS Bruntál - preventivní programy.
Při všech těchto činnostech se posiluje pozitivni myšlení žiků, rozvijí etické a právni vědomí,
zvyšuje se schopnost uvědomovat si rizikové činitele a navozuje se příznivé psychosociální klima
ve škole.

VII. \blný čas, státní správa" místní samospráva

. Škola úzce spolrrpracuje s itplnou Základní školotr Bruntái" Cihelni 6^ která
je pronajímatelem pfostor Základní škol,v AMOS. š. p. o"

c s městem Bruntál mimo jiné spolirpracujeme v rámci účasti ředitele zš Amos v komisi
pro výchovu a vzdělávaní Rady města Brr.rntálu. vl,užíváme jeho dotační prograrn3l
v oblasti kultur.u-.

o 'Tenisový,klub Brurrtál - ředitel je od roku 2015 č]enem výkonného 1,ýboru současně
předsedou tenisového klubu a koordirruje spolupráci na dlouhodobém tenisovém kurztt
žál<ťr škol5., v areálu klubLr, Škola žákůnr bezplatně zapůjčuje tenisové raket,v a tenisové
nríčky.

r sporlovní klub Annaberg - škola s l1,žařskýrn klubem spolLrpracuje cllouhodobém
a pravidelném lyžařském kurzu žákťr školy v areálu Ski resortu Annaberg.

VIII. Propagace

Kulturní vystoupení žáků naší školy při ďlzných příležitostech na území města Bruntálu (vítání
občánků, kulturní vystouperrí Vánoce na zámku, Domově důchodců, spoluťtnancování projektu
Skolní autorskó divadlo, Vánoční představení (Vánoční konceť a betléms§ příběh).).
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IX. Závér

Ve volnočasovýcir a dalších doplňkových mrmoškolních činnostech nabízíme žákům bezpečné
prostředí. které rozvrjí jejich sebevědomí prožitkem ťrspěchu z realizované čirrrrosti, a současně
posilujeme jejich schopnost dakázat prožít úspěch a dr:kázat se vyrovnat s všudypřítomným
případným neúspěchern. Napomáháme žákťlm rozvíjet dovednosti, 2yyšujenre jejich schopnost
orriáclat své emoce. umět reagovat na stresové situace. Škola zajišt'uje ne.jen výuku obecně.
ale vecle i k podpoře zdraví žáků ve spolupráci s jejich rodiči (alespori s části z nich).
lr{usíme respektovat rovněž měnící se stav drogové scérry a její v_r,voj. Proto v rámci ,,,ýLrky- ma.ií
nezastupitelné inísto rnetociy zaměřené na t}to aspekt_v - včetně výchovy, ke zdravému životnímu
stylu. proti projer,ům rasismu, xenoíbbie a intolerance

V Bruntále dne 23. 9.2022

Aktuální roční plán prevence rizikového chov ání žáků
ve školním roce 2a22l2023

Roční plán prevence rizikového chování žáků škol,v byl sestaven na základě zkušeností
s prací se žáky v uplynu|ých ]etech. Ve školním roce 2a22l2023 budenre zcela pochopitelně
a plynule navazovat na akce a aktivit,v. které.iiž v rninulostibyll,úspěšné a účelné. Celoročníplán
prevence rizikovéilo chování žáků tvoří nedí]nou součást koncepce prevence nleužívání
návykových látek a daiších sociálně patoio_sických jevů v působnosti rezortu Ministerstva
školství rnládeže a tělovýclrov,v a je každoročrrě nedílnou součástí celoročního plánu škol5,.

Všiclirri peclagogové jsou seznámeni s jeho základní fiiosofií i zpťrsobern realiz,ace. Zál<ladern

našelro plánu prevence je př,edevšínr cílená snaha školy o maximálnípropojení výuk,v s výchovou
žákú a intenzivní práce školní družirr1,. ktery pracuje die svého vlastního rclčníIro plánu předevšírn

v obiastech: etické yýchov,r,. kuiturně*r,zdělávací, sportovně-těiovÝchovné. vÝtvarrrě-rukoděiné.

ekologieké a rekreačně-socializační. Nedílnou součástí je.ií činnosti b.v-la již tradičně rriznorodá
nabídka volnočasových aktivit - zájmovy'ch aktivit pro žáky |. až 5, ročníku. Nejde pouze
o rnillroškolní aktivity (recitační. iiterártí" sportovní a pěvecké soutěže) úzce spolupracttjeme
předevšínr se Střediskem volnélro času 1/ Brurrtále. ostatními zá.irnovými sportovními
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či umělec§mi organizacemi, včetně využísání programových nabídek Městského divadla
v Bruntále. Úzká spolupráce s městskou knihovnou - pravidelné vzdélávací besedy pro jednotlivé

ročníky. Velk} význam v působení na žáky v uvedené oblasti mákaždoročně organizovaná škola
v přírodě, jejížnáplníjsou mj. i besedy s Policií ČR, hasiči azáchranářL

Ve sportovní oblasti budou pokračovat pro velký zájem žáktl i rodičů ve své činnosti tyto, dnes již
tradiční a dlouhodobě poskYované níže uvedené sportovní zájmovékutzy.

§jezdové lyžování (SKI resort Annaberg), plánujeme podle sněhových podmínek v obvyklém
termínu leden - březen 2023 každé pondělí a středu od 12.45 hod. - 16.00 hod. v celkovém
rozsahu cca 16 společných tréninků.

Odpovídá: Mgr. Petr Novotný, Mgr. Andrea Hurdesová,Ing. Jiří Drlík, Ing. Josef Novák

Tenis (areál Tenisového klubu Bruntál, Mlýnská ulice 6) duben - říjen 2a23 ad pondělí
do čtvrtku pravidelně cca 20 žáků v 65 minutových trénincích, z důvodů maximální
individualizace tenisového výcviku pracujeme cca po 5 - 6 dětech v tréninkové skupině.
Samozřejmostí se pro děti i rodiče již stalo otganizované společné tténavání, v rámci
příměstského hraní, i v pruběhu hlavních letních prázdnin, a to vždy v útery a čtvrtek vždy
od 08.00 - 13.00 hod.

Odpovídá: Mgr. Petr Novotný, Mgr. Andrea Hurdesová, Jirka Jiskra DiS - trenér I. třídy

Plavec§ výcvik rozvíjení plavecké gramotnosti ťormou přípravného, základního
a zdokonalovacího plaveckého výcviku ptc žáky všech ročníků, přičemž ve druhé, třetí třidě
a letos i čtvrté třídě se jedná o qýcvik povinný.

Odpovídá: Mgr. Petr Novotný, všichni pedagogové školy

V otrtasti ]]l]]]91qqké budou pokačovat ve své činnosti kroužek dovedných rukou - výtvarný
u t,,-,Z.t Tir.urovO - vitězové dvou předclrozích ročrríků ste]nojrrrenné soutěže lnezi
lrruntálskými školan: i

Odpovídá: Monika Kolečkářová. Oldřiška Machů. í]c. Daniela Byrtusor,á

Hudební. dramatický, při nácviku Vánočního koncefiu a Betlémského příběhu a autorského
pro,iektu škoiy Dětské divadlo _iako součást estetické výuk,v a v_r,,chovy (.,Dobrodružství Toma
Sawyera").

Odpovídá: Mgr, Olga Grossnlannová. Mgr. Eva Janyšková. Mgr. Dorninika Frarrčáková" ŘS.p.o.
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Rozvoj logického myšlení a vnitřTí sebekázně bude zajišťovat šachoqý kroužek pod vedením
externího spolupracovníka, kterého se budou účastnit nejen pokročilí šachisté, ale i úplní
začáteénici - žáci pwni třídy.

Odpovídá: Vladimír Pán

V oblasti informačních technologií a jejich aplikací kroužek zaméřený na práci s personálnimi
počítači nebo notebooky a využívátímjejich vzdělávacích, výchovnýchi zábavných aplikací.

Klub počítačové zábavy.

Odpovídá: Monika Kolečkářová

Průběžná a dlouhodobá realizace školního projektu financovaného z ESF po dobu
64 ýdnů ve školních letech 2a2LD022 - 2022/2a23, nazvaného Šablony III pro ZŠ Amos
s celkovou ťrnanční podporou 281368,- Kč. Jeho aktivitami jsou především: Klub pro žáky,
Školní speciální pedagog * personální podpora ZŠ,Yyužití ICT ve vzdé|ávání v ZŠ, Doučování
žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a projektov}mi dny mimo školu
a ve výuce.

Odpovídá: Mgr. Petr Novotný, Mgr. Daniela Němcová a ostatní dle potřeby

Většina jmenovaných volnočasoých aktivit vždy přispívala i k výváření základů postojů žáku
ke zdravému životnímu stylu. Na tuto oblast je zaměřena většina činností školy, projekty
a celoškolní ahivity.

VÝchova žáků školv ke zdraví a zdravému životnímu stylu je realizovála především
v hodinách tělesné výchovy, prvouky a přírodovědy V těchto předmětech jsou také nejvhodnější
podrnínky k zařazení a v7nůívéní průřezových témat z oblasti: Ochrana duševního zdravi,
Ochrana člověka za mimoíádných událostí i Dopravní výchova 1ŠVe Amosek s platností
od 1.9. 20T7}.

I v tomto školním roce budeme rcalizovat progíam Zdravá škola v pohybu (pravidelná podpora
optimálního pitného režimu, sportovní a rekreační činnosti pro všechny žáky školy - především
škola v přírodě a plavecký výcvik). Prioritou naší práce je individuální přístup ke všem žákttm,
kompenzace některých hendikepů úspěšnou integrací i inkluzí a především dlouhodobé
směřoviání školy, prostřednictvím nízkého počtu žáků ve třídě, ke škole Bruntále ajeho blízkérrr
okolí moderního typu.

Rovněž vybavení všech tříd novými, výškově stavitelnými jednomístnými školními lavicemi,
žákovskými stavitelnými židlemi, keramickými pylonovými tabulemi, novými školními skříněmi,
regály pro televize, rekonstrukce oken, vzduchotechniky i hygienického zéaemí včetně a nové
podlahové klytiny program zďravé abezpečné školy nepochybně příznivě podpořilo a pozitivně
se odrazilo na emočním portfoliu našich žákft av pozitivní sociální odezvě u rodičů.
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Pravicielným provozem školní knihovny (v návaznosti na průběžnou práci ve výuce i v činnosti
školní drr"ržin.v) se s.ystematicky snažíme rozv,íjet a podporovat čtenářskou gramotnost rrašich
žáků a tato oblast čtení s porozuměním je r,žd_v v celoročním plánil práce na jednotlivc{ školní
roky zařazována jako jedna z priorit. Zeirrréna prostřednictvím třídnich projektr'r .ie realizována
i rozumná a logická nrultikLrlturní a environmentátní v . V rárrrci diouhodobě realizovarrého
projektu povedeme žáky k systematickénru třídění odpadu (nádob"v na třídění plastů a papíru
v prostorách školy) a udržování estetického. čistéIro a h,vgienicky bezpečného prostředí a návyků
všech aktérů vzdělávacílro procesll ve třídách i spoiečných prostorách škoty.

V rárnci realizace Prevence rizikového chovátrí žáků pro rok 2022l2a23 budou naše další
pravidelné aktivit5, zarněřenl,zvláště na intenzivtií a kvalitní pedagogické. prorn1,,šlene ciidaktické
a průběžné vÝcl'ovného působerrí na žáky, ze stfan!,, všech paní učitelek a vyclrovatelek. Zásady
vyplýva"iící z pokynu t\lŠVr Čn t prevenci znetržívárrí náv1,,kovýclr iátek bl,i,v nefbrmáině
naphiován1,, v ránici učiva a rovněž prostřednictvím pevně stanovených pravidel a zásad Skolrrího
řádu. K dodržování všech stanovenÝclr pravidel isou žáci důsledně vecieni. v úzké spolupráci
s rodiči. všemi pedagogickými pracovník1, škol_v,

vÝběr z neivÝznamněiších plánovaných celoškolních akcí a aktivit školy pro veřeinost:

účastnit nácviku zpěvLr. příprav1,, provedení drarnatického pásrrra Bet]ému a vlastníhcl.
kombinovaného vystoupení za hudebriíiro klavírního a kvtarového doprovodtr pedagogťr
škol,v. V tomto škoininr roce hocilánre poprué předvést vánoční koncefi rodinnÝm
příslušrríků rlašiclr žáků v lvlěstském divadle Bruntál z kapacitních důvodů pro uspořádání
dvou dopoleclníclr představení pro mateřské škol1, a první slLrpeň základní školy a odpoledníIro
představení pro rodiče a brurrtálskou veřejnost.

Odpovídá: Mgr. Eva Janl,škor,á. }vlgr. Dorninika Fraričákor,á. Mgr, Olga Crossmannová.
jVlí]r. Petr NovotnÝ

prosinec 2022

BRUNTÁLSKÝCři ŠrOl - žáků bruntáiských, vrbenskýclr. rýrrrařovskýclr záklaclních
škol a nižšílio stupně všeobecného a spotlovního g5,mnázia BlLrntál společně s jejich
učiteli. Naše škola se bude podílet na uspořádání tohoto clblíberrého zimního. sporlovního
podrrikrr organizací zťrčastněných šl<ol. rozpisem kategorií. zpracováním a v_vhodnocenírn
výsledků závodu. Technické zabezpečení závodů poskytrrutím svahu s vlekem. stavbou
tratí a cenami pro medailisty zajistí provozovatel ski resortu SKl Annaberg.

i0

Odpovídá: p. rič. P. }rlovottrý, A. Hurdesová únor - březen2022



AlTQB§KtiDIVÁDELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ,,Dětské divadlo jako součást estetické
ťukl, a výchov,v"" Cíletn projektu birde společrrě s clětmi škol3, připravit písemně scénář.
k divadelnímu představení ..Dobrodrrržsfví Torna Sawyeraon.

Odpor,ídá: p. uč. O. Grossmannová a všichni pedagcrgové školy květen - červen 2023

CHARITATIVNi FII\ANČF,I-Í SBiRKY nrezi žá\,^ rodiči a pedagog_v škol.v
pro potřebné děti a nrláclež (íbnd Sidus 

^ 
Zdravotní klaurr. Srdce děterrr apod),

Odpovidá: Ř S.p.o.. pedagogové až.áci (rocliče) škot1, průběžně 2a22l2023

Fb Soukromá ZŠ AMOS Bruntál - průběžná prezentace aktivit školy, jednotlivých
tříd, školní družiny prostřednictví, pravidelných a sdílených příspěvků.

www.amo§ka.cz - ptezentace školy včetně alďualizací a zveřejňování alťruálních
informací a povinné dokumentace školy,

Št otní třídenní pobyt v přírodě o,V nebezpečí vím si radyo'

Mikulášská tlesídka

Vánoční (prodej ní) jarrnark

Prohlídka vy ř ezáv aného betlému,

Mezinárodni den dětí

Škohí poznávacíúle§ a exkurze

Aktualizovaný roční pián průběžné prevence rizikclvého clrovárií žáků ve školním roce
2a22l2aT zpracoval na základě podkladťr a zkušeností z minulÝch let metodik prevence
Mgr. Petr irlovcltný

lltt

V Bruntále dne 23" 9.2022


