Vážení rodiče a kolegové,
naše škola pracuje v preventivní činnosti vždy po celý školní rok. V oblasti dobrého klimatu
ve třídách, na 1. a 2. stupni pak preventivními akcemi formou besed, aktivních skupinových
činností, filmů a akcí. Využíváme organizace a kvalitní lektory z oblasti prevence: dopravní
výchovy, zdraví a výživy, sexuální výchovy, dospívání, psychický, fyzický a sociální vývoj, E bezpečí s používáním informačních technologií, kyberšikany, drogové prevence, návykových
látek.
Naše škola je zaregistrována v projektu NNTB / internetový systém pro efektivní způsob
odhalování proti šikaně ve škole: “Nenech to být“, E - Bezpečí Centrum Prvok - Olomouc, MP
Education, Zdravá 5 - s Albertem, Abraka - Muzika a jiných.
V této době je to pro žáky, rodiče i pedagogy velmi svízelná situace, která trvá pro všechny
velmi dlouho.
Proto můžete využít níže uvedení odkazy, které Vás mohou navést k odborné pomoci.
Níže předávám odkaz na krátké (cca 2 min.) propagační video společnost Semiramis z.ú., ve
kterém se snaží představit a více přiblížit svůj on-line preventivní program pro žáky. Školy i
pedagogové i rodiče se mohou navíc inspirovat tím, co vše je možné v on-line prostoru
realizovat.
ODKAZ: https://www.youtube.com/…BVg

Doporučení psychologického pracoviště Ministerstva vnitra
Jak žít spolu a s virem - leták pro občany

Zveřejňujeme leták se zásadami pro pomoc sobě a druhým s názvem "Jak žít spolu a s
virem" z 20. 3. 2020. Vznikl za spolupráce řady institucí i jednotlivců. Jeho cílem je podpořit
společné zvládání pandemie koronaviru. "Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a
potřebujeme se. Nejsme v tom sami."
Respekt, Rozum, Resilience - 3 doporučení Psychologického ústavu AV ČR (pdf, 650 kB)
Koronavirus/COVID 19 – Doporučení pro lidi s onemocněním
Doporučení pro lidi v izolaci či karanténě
Doporučení ve vztahu k dětem
Materiály a odkazy pro práci s dětmi
Materiály a podklady pro podporu seniorů

https://poradna.adiktologie.cz
Minimalizace šikany
Společenství proti šikaně

Pražské centrum primární prevence
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Pobavme se o alkoholuDiS - Drogový informační server

