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Závěrečné vyhodnocení projektu
Název projektu: Prevence šikany, kouření a poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl
Evidenční číslo: SVČ/PPP/000406/2010
Dotace byla poskytnuta ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.
Realizace projektu:
1/ 9.11.2010 preventivní den
Cíl: Prevence šikany, vztahy ve třídě, poznávání sebe sama, svých pocitů, svého místa v kolektivu,
respektování druhých.
Realizace: Ve svých třídách se svými učitelkami
2/ 22.11.2010 seminář pro pedagogy s odbornou lektorkou Mgr. Evou Burdovou – Výchova
ke zdraví, zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy, prevence šikany a kouření
Cíl: Zvýšení specifické a profesní dovednosti v oblasti prevence, rizikového chování, konkrétně šikany,
poruch příjmu potravy a prevence kouření
3a/ 29. – 30.11.2010 seminář pro žáky s odbornou lektorkou Mgr. Evou Burdovou – Zdraví a
zdravý životní styl (pro 1. a 2. třídu)
Cíl: Naučit se chápat zdraví jako zásadní hodnotu lidského života
Realizace: Školní třída
Organizace: Skupinová, individuální, práce v kruhu
3b/ 29. – 30.11.2010 seminář pro žáky s odbornou lektorkou Mgr. Evou Burdovou – Zdraví a
zdravý životní styl, prevence poruch přijmu potravy, prevence kouření a budování pozitivního
třídního klimatu (pro 3. ‐ 5. třídu)
Cíl: Naučit se chápat zdraví jako zásadní hodnotu lidského života, poznat nebezpečí kouření, vliv na
zdraví, nebezpečí poruch příjmu potravy. Najít pozitiva na příjemných vztazích mezi s sebou, umět se
tolerovat a vycházet spolu, budování pozitivního školního klimatu.
Realizace: Školní třída
Organizace: Skupinová, individuální, práce v kruhu
4/ 8.‐9.12.2010 preventivní den
Dvoudenní projekt na téma: Zdravá výživa, zdravý životní styl.
Cíl: Pochopit důležitost vlastního přístupu ke zdraví, konkretizace pojmu zdravý životní styl – vliv
stravy a pohybu na náš organismus.
Realizace: Ve svých třídách se svými učitelkami
Organizace: Skupinová, individuální, práce v kruhu
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Realizace: Ve svých třídách se svými učitelkami
Děti měly možnost se vyjádřit k jednotlivým akcím, vyzdvihnout, co se jim líbilo, jaké poznatky si
odnesly, co pro ně bylo přínosné, co je zaujalo. Ve svých třídách si prohlédly vystavené práce
z projektů.
Závěr a zhodnocení:
Díky této získané dotaci (i přestože nám byla poskytnuta pouze polovina původní částky) proběhla na
naší škole řada akcí na téma „Prevence šikany, kouření a poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl“.
Pozvali jsme si i odbornou lektorku Mgr. Evu Burdovou, která připravila seminář jak pro žáky, tak i pro
pedagogy. Pořídili jsme si velkou dřevěnou prosklenou nástěnku, která bude umístěna v prostorách
před budovou školy.
Celá akce byla pro nás velkým přínosem, obohatila školní program našich dětí, podílela se na
formování postojů a utváření žebříčku životních hodnot.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v závěrečném vyhodnocení jsou úplné a pravdivé.
Za ZŠ Hýskov Iveta Kohoutová, školní preventista

Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov, tel.: 311635129,
www.zshyskov.cz, e‐mail: zakladni_skolahyskov@seznam.cz

ŠKOLA PRO DĚTI,
ŠKOLA PRO RADOST
-------------------

Základní škola Hýskov, okres Beroun
Školní 112 , 267 06 Hýskov
Tel : 311 635 129 , 731309710
E – mail : zakladni_skolahyskov@seznam.cz
www. zshyskov.wz.cz

Vyúčtování dotace
Prevence šikany,kouření a poruchy příjmu potravy, zdravý životní
styl

Dohoda o provedení práce
Kancelářské potřeby
Výroba a montáž dvoukřídlé vývěsní tabule
Seminář pro pedagogy
Seminář pro žáky
Celkové výdaje

z 5.11.2010
V 300
V 303
FA 150/2010
FA 149/2010

Poskytnutá dotace KÚ 95%
Příspěvek zřizovatele 5%
Celková výše dotace

Mgr. Lenka Štětková
řed.školy
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1170
1130
10700
6000
6000
25000

23 750
1250
25 000

