
Příloha č. 1 Plán akcí primární prevence 

Školní rok 2018/2019 (II. pololetí) 

měsíc třída akce  zajistí 

únor 6.  Šikana ochrana před 

SPJ 

ŠMP, p. Randusová, 

p. Kohoutová 

7. – 8.  Ozdravný pobyt s lyžováním klima školy p. E. Štorková 

3.  2. část - Bezpečně na kole dopravní 

výchova 

E. Kohoutová 

metodik DV 

8.  Návykové látky – drogy, alkohol, 
cigarety, PC  - příprava opakovacích 
aktivit pro mladší spolužáky (5., 6., 7. 
tř.) 

ochrana zdraví p. M. Bukáček, ŠPP 

7.  Návykové látky – alkohol, cigarety, 
PC  - příprava přednášek pro mladší 
spolužáky ze 4. roč. 

ochrana zdraví p. Štorková 

1. – 9.  Třídnické hodiny (každé pondělí) třídní klima třídní učitelé, MPP, 

VP, ŠP 

Pedagog. 

pracovníci 

 Pracovní skupiny pedagogů 1. a 2. 
stupně 

klima školy p. R. Navrátil 

p. R. Šilová 

6.  Místo, kde žijeme pozitivní vztah 

k místu bydliště 

p. Randusová, OV 

březen 

 

4. – 5.  2. část - Bezpečně na kole dopravní 

výchova 

E. Kohoutová 

metodik DV 

1. – 9.  Den otevřených dveří klima školy Pedag. sbor 

Školní 

družina 

 Chráníme své zdraví ochrana zdraví vychovatelé ŠD 

5. – 8. Projekt školy – Už to známe – návykové 
látky, aktivity 8.tř pro 5. – 7. roč., 

ochrana zdraví p. M. Bukáček, ŠPP 

4. + 7. Projekt školy – závislostní chování, 
prezentace 7. tř. pro žáky 4. roč. 

Ochrana zdraví p. Štorková 

1. – 9.  Třídnické hodiny  třídní klima třídní učitelé, MPP, 

VP, ŠP 

Školní 

družina 

 Cestujeme po Evropě - Rakousko multikulturní 
výchova 

vychovatelé ŠD 

duben 3 – 5.   3. část - Bezpečně na kole  dopravní 

výchova 

E. Kohoutová 

metodik DV 

7.  Život s handicapem Ochrana zdraví host 



Školní 

družina 

 Cestujeme po Evropě - Německo multikulturní 

výchova 

vychovatelé ŠD 

9.  Přijímací řízení na SŠ – zvládnutí 
stresu  

Ochrana zdraví ŠPP, p. Lupínková 

1. – 9.  Třídnické hodiny  prevence SPJ třídní učitelé, MPP, 

VP, ŠM 

5 - 6.  Školní kolo soutěže mladých cyklistů Bezpečnost 

v dopravě, první 

pomoc 

E. Kohoutová 

metodik DV 

7.  Čas proměn ochrana zdraví MPEDU   

p. Podlahová 

8. – 9.  Sex, zdraví, vztahy, zábava Ochrana zdraví Zdravotnický ústav 

Školní 

družina 

 Duben – měsíc bezpečnosti Bezpečnost 

v dopravě, první 

pomoc 

vychovatelé ŠD 

květen 1. – 2.  Rizikové chování v dopravě bezpečnost v 

dopravě 

E. Kohoutová 

metodik DV 

Školní 

družina 

 Léčivé rostliny ochrana zdraví vychovatelé ŠD 

3. – 5.  4. část - Bezpečně na kole dopravní 

výchova 

E. Kohoutová 

metodik DV 

Školní 

družina 

 Cestujeme po Evropě - Polsko multikulturní 

výchova 

vychovatelé ŠD 

8.  Lidská práva právní vědomí p. A. Randusová 

červen 

 

1. - 9.  Den dětí – žáci 8. a 9. tř. připraví 
soutěže pro žáky 1. stupně  

Klima školy pedag. 2. st. 

8.   Vandalismus, krádeže, trestní 
odpovědnost 

bezpečnost, 

právní vědomí 

Policie ČR 

Školní 

družina 

 Cestujeme po Evropě – vyvrcholení 
projektu – prezentace pro 4. – 5. roč. 

multikulturní 

výchova, klima 

školy 

vychovatelé ŠD, 

pedag. 4. – 5. tř. 

7. – 8.  Povinnost občana při obraně státu vlastenectví p. Randusová 

1. – 9.   Týden exkurzí – školní výlety tříd třídní klima pedag. sbor 

Školní 

družina 

 První pomoc ochrana zdraví vychovatelé ŠD 

 


