
Příloha č. 1 Plán akcí primární prevence 

Školní rok 2021/2022 (I. pololetí) 

měsíc třída akce  zajistí 

srpen Pedag. 

sbor 

 Teambulding – vztahy na pracovišti, 
povinnosti pedag. pracovníků, práce 
s dynamikou školní třídy, Vztah rodiče-
žák-škola 

klima v pedag. sboru, 

spolupráce škola- žák-

rodič 

vedení ZŠ, MPP, VP, 

ŠP                   E. 

Burdová 

září 1. – 9.  Seznámení se školním a klasifikačním 
řádem, tvorba pravidel chování ve 
třídě, seznámení s novými žáky a 
pedagogy 

Školní klima třídní učitelé, MPP, 

koordinátor 

škol.parlamentu 

 

1. – 5.  Třídnické hodiny (každé pondělí) – 
třídní vztahy, otevřená komunikace, 
prevence SPJ, pravidla třídy 

Třídní klima třídní učitelé, ŠPP, 

VP, ŠP 

6. – 9.  Třídnické hodiny (každý pátek) – třídní 
vztahy, otevřená komunikace, 
prevence SPJ, pravidla třídy 

Třídní klima třídní učitelé, ŠPP, 

VP, ŠP 

1,4,5,6.  Vztahy žák x nový třídní učitel Vztahy v třídním 

kolektivu 

třídní učitel, VP 

6.  Adaptační kurz Vztahy v třídním 

kolektivu 

tř. učitelka, ŠPP,  J. 

Sixta 

Volení 

zástupci 

tříd 

 Školní parlament – pravidelná setkání  

 
Komunikační 

dovednosti, řešení 

problémů 

I. Kaplanová            

L. Fatrlová 

1. – 2.  Průběžně během 1. pololetí - Kočičí 
zahrada 

Sociální dovednosti třídní učitelky 

Pedag. 

sbor 

 Řešení konfliktů ve třídě (zvládání 
výmluv) 

Vztahy žák-učitel 

(zaměstnanec školy) 

J. Dubec 

ŠPP  Školní preventivní program Studium ŠMP R. Jílková 

 1.-9.  Etické dílny- plán na školní rok Vztahy v třídním 

kolektivu, ŠPP, 

kyberšikana 

K. Havlíčková 

 Školní 

družina 

 Seznámení žáků v odděleních, tvorba 
pravidel, seznámení s vnitřním řádem 
ŠD 

Školní klima vychovatelé ŠD 

říjen 

 

9.  Volba povolání – SŠ s talentovou 
zkouškou 

Volba povolání A. Randusová 

1. – 5.  Třídnické hodiny (každé pondělí) – 
schránky důvěry, projekt Nenech to 

Třídní klima, pravidla 

komunikace 

třídní učitelé, ŠPP, 

VP, ŠP 



být, opakování pravidel třídy + téma 
dle situace ve třídě 

6. – 9.  Třídnické hodiny (každý pátek) – 
schránky důvěry, projekt Nenech to 
být, opakování pravidel třídy + téma 
dle situace ve třídě 

Třídní klima, pravidla 

komunikace 

třídní učitelé, MPP, 

VP, ŠP 

1.  Bezpečné chování – cesta do školy Ochrana zdraví třídní učitelky 

5.  Nechte mě bejt – šikana“ – preventivní 
film 

Prevence šikany třídní učitelky 

6.   Vztahy mezi vrstevníky, šikana Prevence šikany R. Jílková, ŠMP 

1.-9.  Etické dílny Vztahy v třídním 

kolektivu 

K. Havlíčková 

Pedag. 

sbor 

 Dynamika školní třídy Klima třídy J. Dubec 

ŠPP  Vedení rozhovoru Studium ŠMP R. Jílková 

ŠD  Kultura stolování, hygienická pravidla Sociální dovednosti, 

ochrana zdraví 

vychovatelé ŠD 

listopad 3.   Bezpečně na kole  Dopravní výchova třídní učitelé 

1. – 5.  Třídnické hodiny (každé pondělí) – jak 
se učit, aktuální témata dle třídy 

Prevence SPJ, vztahy třídní učitelé, ŠPP, 

VP, ŠM 

6. – 9.  Třídnické hodiny (každý pátek) – jak se 
učit, aktuální témata dle třídy 

Prevence SPJ, vztahy třídní učitelé, ŠPP, 

VP, ŠP 

7.  Zdravý životní styl, režim dne Ochrana zdraví R. Jílková, ŠMP 

6.  „Nechte mě bejt – šikana“ – 
preventivní film 

Prevence šikany ŠMP, VP, třídní 

učitelé 

 9.  Veletrh středních škol Volba povolání třídní učitelé 

6.  Domácí násilí Osobní bezpečí A.Randusová,VP 

1.-9.   Etické dílny Multimediální 

výchova, kyberšikana 

K. Havlíčková 

1.-9.   Projekt Afrika Klima školy V. Schilders, třídní 

učitelé 

Pedag. 

sbor 

 Dynamika školní třídy, tvorba pravidel 
a práce s nimi 

Klima třídy J. Dubec 

ŠPP  Dětská psychopatologie Studium ŠMP R. Jílková 

ŠD  V zdravém těle zdravý duch Ochrana zdraví vychovatelé ŠD 

prosinec 1. - 5.  Den řemesel – výroba vánočních 
předmětů 

Klima třídy/školy pedag. sbor 



 1. - 5.  Třídnické hodiny (každé pondělí) – 
téma dle dokumentů „Jeden svět na 
školách“ 

Prevence SPJ třídní učitelé 

6. - 9.  Třídnické hodiny (každý pátek) – téma 
dle dokumentů „Jeden svět na 
školách“ 

Prevence SPJ třídní učitelé 

4.  Bezpečně na kole Dopravní výchova třídní učitelé 

1.-9.  Etické dílny Vztahy v třídním 

kolektivu, vztah ke 

svému tělu, dospívání 

K. Havlíčková 

1. – 3., 

MŠ 

 Mikuláš – program pro mladší 
spolužáky  

Vztahy/klima vedení školy 

1. - 9.  Vánoční besídky  Klima školy třídní učitelé  

 ŠPP  Poruchy chování Studium ŠMP R. Jílková 

 ŠD  S čerty nejsou žerty Klima oddělení, 

vztahy v kolektivu 

vychovatelé ŠD 

leden 

 

 7.  „Mezi stěnami“ – preventivní film Prevence šikany VP A. Randusová 

1.-9.  Etické dílny Náročné životní 

situace 

K. Havlíčková 

2. stupeň  Lyžařský výcvik Školní klima, Péče o 

zdraví 

E. Santolíková 

Štorková 

ŠPP  Intervence ve školní třídě Studium ŠMP R. Jílková 

Pedag. 

sbor 

 Komunikace škola-rodič - žák Klima školy M. Veselá 

ŠD  Putování na Severní pól 

 Naše obec 

Multikulturní 

výchova, vlastenectví 

vychovatelé ŠD 

 

 


