
Příloha č. 1 Plán akcí primární prevence 

Školní rok 2020/2021 (II. pololetí) 

MĚSÍC TŘÍDA AKCE  ZAJISTÍ 

ÚNOR 

1. - 5.  Třídnické hodiny (každé pondělí) – 
klady a zápory distanční výuky 

třídní klima třídní učitelé, MPP, 

VP, ŠP 

6. – 9.  Třídnické hodiny (každý pátek) – 
klady a zápory distanční výuky 

třídní klima třídní učitelé, MPP, 

VP, ŠP 

1. – 2.  Kočičí zahrada – pokračování 
v průběhu druhého pololetí 

sociální 

dovednosti 

třídní učitelky 

3.  Sociální izolace, stres a obavy – 
relaxace, projekt 

sociální 

dovednosti 

třídní učitelky 

4. + 7.  Kyberšikana – bezpečné chování v on 
line prostředí 

prevence spj třídní učitelky 

5.  Využití volného času – Lidské tělo v 
pohybu 

ochrana zdraví třídní učitelky - 

přírodověda 

6.  Režim dne v návaznosti na distanční 
výuku 

ochrana zdraví R. Jílková výchova ke 

zdraví 

8.   Člověk ve zdraví a nemoci ochrana zdraví R. Jílková výchova ke 

zdraví 

9.  Zvládnutí stresu přijímacího řízení ochrana zdraví A. Randusová – 

vých. poradce 

BŘEZEN 

1. – 5.  Třídnické hodiny – (každé pondělí) 
etika práce v on line prostředí 

třídní klima třídní učitelé, MPP, 

VP, ŠP 

6. – 9.  Třídnické hodiny – (každý pátek) 
etika práce v on line prostředí 

třídní klima třídní učitelé, MPP, 

VP, ŠP 

4. - 5  Bezpečně na kole – iBesip – dopravní 
výchova – SEMAFOREK - videospoty 

ochrana zdraví Třídní učitelé, MPP 

6.  Místo, kde žijeme pozitivní vztah 

k místu bydliště 

p. Randusová, OV 

7.  Kouření škodí zdraví -  ochrana zdraví R. Jílková - VkZ 

8.  Lehké návykové látky ochrana zdraví R. Jílková - VkZ 

DUBEN 

1. –5.  Třídnické hodiny – (každé pondělí) 
Duben měsíc bezpečnosti v dopravě –   
iBESIP, testy, videospoty, dopravní 
značky,řešení situací na křižovatkách  

dopravní 

výchova 

třídní učitelé 



6. – 9.  Třídnické hodiny – (každý pátek) 
Duben měsíc bezpečnosti v dopravě –   
iBESIP, testy, videospoty, dopravní 
značky,řešení situací na křižovatkách 

dopravní 

výchova 

třídní učitelé 

9.  Přijímací řízení na SŠ – zvládnutí 
stresu  

ochrana zdraví ŠPP, K. Porazilová 

Školní 

družina 

 Duben – měsíc bezpečnosti – jízda na 
koloběžce 

bezpečnost 

v dopravě, první 

pomoc 

vychovatelé ŠD 

KVĚTEN 

1. – 3. Bezpečný internet - 
https://knihy.nic.cz/files/edice/online_
zoo.mp3 

prevence spj Učitelé - čtení 

4. – 5. Bezpečný internet - YOUTUBE Policie 
ČR – Poradce- bezpečně internetem a 
virtuálním světem 

prevence spj Učitelé - informatika 

6. – 9. Buď Save online - 
https://www.avast.com/cz/besafeonlin
e/online-kurz 

prevence spj Učitelé – tř. hodiny 

Školní 

družina 

 Léčivé rostliny ochrana zdraví vychovatelé ŠD 

8.  Lidská práva právní vědomí A. Randusová - OV 

ČERVEN 

1. - 9.  Den dětí – projektový den klima školy pedag. 

1. – 2.  První pomoc - 
https://www.zachranny-kruh.cz/ 

ochrana zdraví Tř. uč. 

3. – 5.  První pomoc - 

https://www.zachranny-kruh.cz/ 

  https://cattacan.cz/wp-
content/uploads/2020/09/Pracovni%
CC%81_listy.pdf 

ochrana zdraví Tř. uč. 

6. – 9.  První pomoc - 
https://www.zachranny-kruh.cz/ 

 https://www.lf3.cuni.cz/3LF-

779.html# 

ochrana zdraví Tř. uč. 

8.   Vandalismus, krádeže, trestní 
odpovědnost 

bezpečnost, 

právní vědomí 

Policie ČR 

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

Školní 

družina 

 První pomoc ochrana zdraví vychovatelé ŠD 
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