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Školní strategie prevence je školní dokument zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke

zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a na komunikační

schopnosti.

Školní strategie prevence vychází z dané legislativy:

● Zákon č. 561/2004 Sb.  Školský zákon

● Zákon 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

● Metodické doporučení MŠMT  č.j. 21291/2010-28 k primární prevenci rizikového chování u

dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

● Metodický pokyn MŠMT č. j. k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

Základním principem prevence rizikového chování žáků je výchova k předcházení a minimalizaci

rizikových projevů chování, rozvoji pozitivního sociálního chování, psychosociálních dovedností a

zvládání zátěžových situací. Zároveň jde o posilování komunikačních dovedností – zvyšování

schopností řešit problémy, konflikty a adekvátní reakce na stres, neúspěch či kritiku. Cílem prevence

je tedy zvýšení odolností dětí a mládeže vůči rizikovému chování.

Prevencí se rozumí veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům

spojených s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich

rozšíření. V rámci školní preventivní strategie, kterou přijali pedagogičtí pracovníci školy, se uplatňují

následující základní záměry a naplňují klíčové kompetence pro rizikové chování:

● Osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu

● Vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon,

zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez

strachu a nejistoty

● Zvyšování sociální kompetence žáka – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomování si důsledků
jednání

● Posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopností řešit problémy, konflikty,

adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku

● Rozvoj dovedností žáka směřujících k odmítání sebedestruktivního chování, projevů
agresivity a porušování zákona

● Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí,

mravních a morálních hodnot a multikulturních postojů
● Věnujeme pozornost žákům problémovým, se špatným prospěchem, s méně podnětným

rodinným zázemím

Cíle školní strategie prevence

Dlouhodobé cíle:

✔ Zlepšovat klima školy, zamezovat šíření rizikového chování mezi žáky

✔ Zapojit všechny pedagogy školy do plnění školní preventivní strategie

✔ Zlepšit spolupráci s rodiči



✔ Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky

Střednědobé cíle:

✔ Podporovat aktivity žáků

✔ Pracovat s rizikovými jedinci

✔ Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti prevence

Krátkodobé cíle:

✔ Preventivní působení ve vyučovacích hodinách

✔ Nabídka zájmových kroužků

✔ Obnova a doplňování materiálů

✔ Podpora třídních akcí

✔ Konzultační hodiny pro rodiče

✔ Aktivity podle ročního plánu

Základní jednotkou prevence rizikového chování jsou činnosti v průběhu vyučování vedené třídními

učitelkami, vychovatelkami a asistenty pedagoga. Jednotlivé oblasti prevence odpovídají očekávaným

výstupům ŠVP „Učíme se pro život“,  „Učíme se pro život“ díl I. a „Učíme se pro život“ díl II.

Základní škola

Očekávané výstupy ŠVP „Učíme se pro život“ v předmětech:

Základy informatiky
3.ročník
❖ využívat počítač ke hraní vhodných her pro danou věkovou kategorii

❖ dodržovat zásady hygieny práce u počítače

4. ročník
❖ dodržovat zásady hygieny práce u počítače

5.ročník
❖ vyhledávat vhodné dětské hry na internetu přiměřené věku a schopnostem dítěte

❖ dodržovat zásady hygieny práce u počítače



6.ročník
❖ vyhledávat vhodné dětské hry na internetu přiměřené věku a schopnostem dítěte

7.ročník
❖ uvědomovat si ochranu osobních dat na internetu a zaujímat etický přístup k nevhodným

obsahům na internetu

❖ ovládat základní pojmy charakterizující internet a uvědomovat si princip a fungování

internetové sítě

❖ seznámit se s pojmy chat, icq, skype

❖ ovládat základy komunikace v rámci internetu

8.ročník
❖ seznámit se s pojmem kyberšikana, pokusit se vysvětlit, jak se projevuje

❖ rozlišit v různých sděleních záměrnou manipulaci

❖ uvědomovat si nebezpečí virů a spamů ze sítě a být poučen jak zabezpečit PC

9.ročník
❖ rodlišit spolehlivé a nespolehlivé zdroje

❖ vysvětlit, co je počítačový virus, co může virus způsobit a jak se lze proti němu účinně
bránit

❖ uvědomovat si nebezpečí virů a spamů ze sítě a být poučen jak zabezpečit PC

Prvouka
1.ročník
❖ Hrát didaktické hry směřující k utváření kladných vztahů k učitelům a spolužákům

❖ Vysvětlit na příkladu kladný vztah k jednotlivým členům rodiny / úcta, pomoc/

❖ Dokázat posoudit nesprávné chování a uvědomit si jeho důsledky – modelové situace;

učivo - právo a spravedlnost – práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání

❖ Rozlišovat čas práce a odpočinku, popsat činnosti pracovní a odpočinkové

❖ Popsat a posoudit hodnotu výsledků lidské práce

❖ Dodržovat zásady bezpečného chování, rozeznat nebezpečí

2.ročník
❖ Upevňovat si kladné vztahy k učitelům, pracovníkům školy i spolužákům, spolupracovat s

nimi a pomáhat jim



❖ Rozlišit správné a nesprávné chování, uvědomovat si jeho následky

❖ Projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

❖ Vyjmenovat a upevňovat zásady zdravého životního stylu / zdravá výživa, sebeobsluha,

hygiena, pohyb, střídat práci a odpočinek/

❖ Znát a uplatňovat základní pravidla ochrany svého zdraví i zdraví jiných

❖ Při vycházkách uplatňovat základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního

provozu

❖ Poznat rizikové chování chodců a dětí v silničním provozu

3.ročník
❖ Vyprávět si se spolužáky a učiteli příběhy ze života, vyměňovat si zkušenosti, hledat v nich

poučení

❖ Rozlišovat komunikaci se známými a neznámými osobami, při setkání s neznámými lidmi se

chovat adekvátně

❖ Procvičovat způsoby seznamování a komunikace

❖ Znát zásady zdravého životního stylu

❖ Vědět, jak si chránit své zdraví / životospráva, otužování, oblékání, hygiena, úrazy, léky/

❖ Znát zásady bezpečného chování, kdy neohrožuje zdraví své ani jiných

❖ Přivolat podle svých možností pomoc, ovládat způsoby komunikace s operátory tísňových

linek

❖ Nacvičit poskytnutí jednoduché první pomoci, zvládnout ošetření drobných poranění

❖ Reagovat adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

❖ Chovat se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, v případě potřeby požádat o pomoc

pro sebe i pro jiné

Vlastivěda
4.ročník
❖ charakterizovat vztahy mezi členy rodiny - úcta, pomoc, vzájemné pochopení, chování k

mladším, starším

❖ procvičovat praktické způsoby seznamování a komunikace v modelových situacích

❖ vhodně reagovat při snaze neznámého člověka o navazování kontaktů



❖ poznat nebezpečí zneužití mladšího a slabšího (šikanování, týrání a zastrašování)

❖ nacvičovat bezpečné chování v různých prostředích a situacích (sám doma, na ulici, v

dopravních prostředcích)

❖ odhadnout hrozící nebezpečí, umět se správně zachovat v nebezpečných situacích

5.ročník
❖ dodržovat pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)

❖ rozpoznat nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých

❖ svěřit se rodičům, učitelům s případy ohrožování, šikanování, jinými pocity vlastního

ohrožení

❖ mít v povědomí existenci linky důvěry a dětského krizového centra

❖ přivolat v případě potřeby pomoc, bezpečně ovládat způsoby tísňového volání

Přírodověda
4.ročník
❖ Vyjádřit svými slovy pojmy – zdravá výživa, rozdělit potraviny na zdravé a nezdravé, sestavit

jídelníček

❖ Popsat správný denní režim

❖ Vyjádřit svými slovy pojmy zdraví, nemoc, prevence; vyjmenovat běžné nemoci, objasnit, jak

se mohou běžné nemoci přenášet, popsat, jak můžeme nemocem předcházet

❖ Vysvětlit rozdíl mezi úrazem a nemocí, vyjmenovat některé druhy úrazů, popsat a předvést

postup při ošetření drobného úrazu

❖ Seznámit se s pojmy zlozvyk, závislost, kouření, alkohol, drogy a jejich dopady, odmítat

návykové látky

❖ Vyhledat na internetu pojmy kouření, alkoholismus, drogy a jejich dopady

❖ Vyjádřit svými slovy závislost na nakupování

5.ročník
❖ Využívat pro ochranu svého zdraví předaných poznatků o lidském těle a nejdůležitějších

orgánových funkcí

❖ Seznámit se se základy první pomoci

❖ Ošetřit drobné poranění

❖ Seznámit se s obsahem lékárničky



❖ Naučit se důležitá tel. čísla pro přivolání záchrany

❖ Seznámit se s druhy mimořádných situací ohrožujících život

Občanská výchova
6.ročník
❖ správně volit aktivity pro využití volného času

❖ rozlišit vhodné a nevhodné využití volného času

❖ pochopit problém ztráty zaměstnání

❖ dodržovat pravidla slušného chování

❖ seznámit se se školním řádem a řídit se podle něj

❖ seznámit se s právy a povinnostmi žáka a umět je použít

❖ dokázat předcházet šikaně, pomáhat slabším spolužákům

❖ odsuzovat projevy rasizmu

7.ročník
❖ uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace, rozlišovat projevy nepřiměřeného

chování a porušování společenských norem

❖ být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům, seznámit se s druhy

postižení

❖ být seznámen s nebezpečím rasismu a  xenofobie

❖ chápat občanské soužití jako dodržování zákonů a pravidel společenského chování

❖ rozlišit protiprávní jednání a na příkladech posoudit podmínky trestní postižitelnosti

občanů, uvědomovat si rizika porušování právních ustanovení

❖ uvědomovat si důsledky protiprávního  jednání, popsat funkci policie a soudů

8.ročník
❖ rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi, vysvětlit význam přátelství, podle osobní

zkušenosti uvést příklady přátelství

❖ respektovat odlišnosti v chování chlapců a dívek, uplatňovat vhodné způsoby komunikace

❖ chápat důležitost věrnosti ve vztazích mezi partnery jako ochrany před pohlavními

chorobami

❖ popsat civilizační chorobu AIDS, seznámit se s nebezpečím pohlavních chorob, zdůvodnit

důležitost používání kondomu



❖ vyjádřit svými slovy problémy nezaměstnanosti, popsat ztrátu zaměstnání

❖ seznámit se s rizikovým chováním v oblasti poruch příjmu potravin

❖ využívat v krizových situacích služby pomáhajících organizací, znát organizace v regionu

❖ popsat práva dítěte, objasnit pojem týrané a zneužívané dítě, znát instituce pomáhající řešit

porušování práv dítěte

❖ rozpoznat netolerantní chování, chápat projevy šikany jako protiprávní jednání, znát

odpovědnost za své jednání

9.ročník
❖ uplatňovat vhodné způsoby komunikace a rozlišit projevy nepřiměřeného chování a

porušování společenských norem, chápat důležitost naslouchání

❖ na příkladech uvést způsoby vzájemného chování, uvést příklady otevřenosti, ochoty,

vstřícnosti a příklady uzavřenosti, neochoty

❖ seznámit se pojmem rasismus a xenofobie, odsuzovat projevy rasismu

❖ rozlišovat vhodné a nevhodné chování mezi chlapci a dívkami, na příkladech ukázat

rovnoprávné postavení žen a mužů

❖ vysvětlit pojem zdravý způsob života, objasní pojem porucha příjmu potravy

❖ poznat zakázané způsoby chování, vyjmenovat výhody spořádaného chování

❖ vysvětlit pojem mladistvý delikvent, seznámit se s institucí výchovného ústavu

❖ rozeznat pojem parta v kladném i záporném smyslu, uvést příklady vhodného trávení

volného času

❖ vysvětlit škodlivost užívání návykových látek, chovat se bezpečně na sociálních sítích

Chemie
9.ročník
❖ uvést druhy legálních a nelegálních drog

❖ zhodnotit využívání různých látek a jejich dopad na zdraví člověka a životní prostředí

❖ vyjádřit svými slovy nebezpečí ,  ke kterým může dojít při používání návykových látek

Přírodopis
6.ročník
❖ vyjmenovat nemoci virového původu a znát způsoby prevence proti onemocnění



❖ vyjmenovat některé jedovaté rostliny, určit, které části jedovatých rostlin mohou

poškozovat naše zdraví

❖ vysvětlit, proč kouření cigaret škodí zdraví

❖ uvést příklady poskytnutí první pomoci při otravě, zasažení /popálení/ pokožky, očí

7.ročník
❖ zdůvodnit význam ovoce pro zdraví člověka

❖ dodržovat základní pravidla bezpečného chování při vycházkách do přírody

8.ročník
❖ popsat způsoby při odstraňování klíštěte

❖ uvést prevenci ochrany před roztoči

❖ uvést prevenci ochrany před hadím uštknutím

❖ dodržovat základní pravidla bezpečného chování při vycházkách do přírody

9.ročník
❖ vysvětlit pojem první pomoc

❖ vyjmenovat, co bezprostředně ohrožuje život

❖ znát zásady poskytování předlékařské první pomoci při zástavě dýchání, zástavě srdce,

krvácení, zlomenin

❖ prakticky nacvičit poskytnutí první pomoci a komunikaci po telefonu

Výchova ke zdraví
6.ročník
❖ vysvětlit význam zdravého stravování a pitného režimu na zdraví

❖ navrhnout zdravý stravovací a pitný režim dne

❖ dodržovat správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňovat zásady správné

výživy a zdravého stravování

❖ uvést možné poruchy příjmu potravy, vysvětlit rizika, vliv na zdraví

❖ zjistit možné důsledky pro zdraví z nedostatku některých vitamínů

❖ vyjmenovat vnější vlivy na zdraví, vysvětlit jejich význam pro zdraví

❖ vysvětlit význam aktivního pohybu a relaxace pro zdraví, uvést konkrétní příklady



❖ vysvětlit význam tělesné a duševní hygieny, denního režimu pro zdraví, uvést konkrétní

příklady

❖ navrhnout svůj zdravý režim dne s vyváženými pracovními a odpočinkovými aktivitami

❖ uvést možné cesty přenosu a prevenci u nejčastějších onemocnění

❖ uvést příklady některých nepřenosných chorob, jejich příznaky a prevenci

❖ vysvětlit pojem preventivní a lékařská péče, uvést, jak často na preventivní prohlídku

docházet, zdůvodnit význam preventivních prohlídek

❖ svěřit se se zdravotním problémem dospělému, lékaři, na modelových situacích předvést

přivolání odborné pomoci, komunikaci s lékařem

❖ uvést vhodné způsoby ošetření běžných úrazů, ošetřit běžná poranění – odřenina, říznutí,

krvácení aj.

❖ na modelových situacích provést první pomoc, zajistit přivolání rychlé záchranné pomoci

7.ročník
❖ posoudit vliv stresu na zdraví, uvést stresové situace, se kterými se člověk setkává

❖ navrhnout, jak zmírnit stresové stavy a posílit duševní odolnost

❖ vysvětlit pojem návyková látka (alkohol, cigareta, drogy, zbraně, léky, internet, hry)

❖ vysvětlit pojem rizikové chování, vyjmenovat konkrétní závislosti, zjistit jaké závislosti jsou v

naší populaci časté

❖ uvést zdravotní rizika nejčastějších závislostí (kouření, pití alkoholu, závislost na lécích)

❖ používat způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích i ve styku s vrstevníky

❖ uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně-patologickými jevy

❖ dávat do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových

látek a provozováním hazardních her

❖ objasnit termín gamblerství, vysvětlit zdravotní a sociální rizika spojená s gamblerstvím

❖ orientovat se v zákonech omezující kouření, kriticky posoudit reklamu na cigarety

❖ vysvětlit zdravotní a sociální rizika spojená s nadměrným užíváním mobilních telefonů,

počítačů nebo tabletů

❖ orientovat se v trestně-právní problematice návykových látek

❖ vysvětlit význam linky důvěry a krizových center, vyhledat telefonní kontakty na linku důvěry

a některá krizová centra, zjistit, kde vyhledat pomoc v místě svého bydliště



❖ vysvětlit pojem skrytého individuálního násilí a sexuální zneužívání

❖ zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí, kriticky se vyjadřovat k

projevům násilí

❖ orientovat se v trestně-právní problematice týkající se sexuálního zneužívání, vysvětlit

některé pojmy v oblasti sexuality

❖ uplatňovat účelné modely chování v případě šikanování, týrání a zneužívání dítěte

❖ samostatně vyhledat v případě potřeby specializované pomoci, najít nejbližší specializovaná

centra v místě bydliště, telefonní linky

❖ zdůvodnit, proč je dobré se slušně chovat mezi vrstevníky, uvést některá nebezpečí, ke

kterým může dojít vlivem nevhodného chování

❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky i při komunikaci s

neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledat odbornou

pomoc

❖ vyhledat centra odborné pomoci, zjistit si telefonní čísla a použít jejich telefonní čísla, na

modelových situacích vyzkoušet komunikaci s odborníky

❖ vysvětlit, proč se musíme umět chovat „bezpečně“ ve škole, v okolí školy

❖ vysvětlit způsoby ochrany zdraví v rámci některých činností, vyjmenovat některé ochranné a

bezpečnostní pomůcky

❖ vyjmenovat příklady mimořádných událostí, vysvětlit pojem mimořádná událost

❖ vysvětlit pojem integrovaný záchranný systém, uvést telefonní čísla a příklady mimořádných

událostí

❖ vyjmenovat základní pravidla hygieny v různých situacích

❖ pojmenovat způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství, orientovat se v možnostech i

ve vhodnosti použití antikoncepce

❖ vysvětlit rizika nechráněného pohlavního styku a střídání partnerů

❖ vyjmenovat nejčastější pohlavní choroby, vysvětlit, jak se chránit před pohlavními

chorobami

❖ vysvětlit, jak dochází k přenosu viru HIV, vyhledat současné možnosti léčby infekce HIV

❖ uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

❖ rozlišit, co je pro zdraví dobré a jak pečovat o jeho zachování



❖ respektovat zdravotní stav svůj, svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o aktivní

podporu zdraví

❖ vyhledat možnosti a způsoby, jak aktivně podporovat zdraví ve svém místě bydliště

Pracovní vyučování
8.ročník
❖ orientovat se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních

školách

❖ seznámit se s povoláními a druhy pracovišť

❖ rozeznat charakter a druhy pracovních činností

❖ zjistit požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní

❖ vyjádřit osobní zájmy a cíle

❖ respektovat tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti

❖ pracovat s profesními informacemi (ve spolupráci s TU a výchovným poradcem pro výběr

vhodného dalšího vzdělávání školy)

❖ seznámit se s možnostmi poradenských služeb

9.ročník
❖ posoudit své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k

potřebám běžného života

❖ seznámit se s možnostmi a náplní učebních oborů

❖ vyhodnotit informace o dalším vzdělávání

❖ prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení o zaměstnání

❖ seznámit se v jednoduché formě s právy a povinnostmi vyplývajícími z pracovního poměru

❖ využít informační základny pro volbu povolání

❖ seznámit se se způsoby hledání zaměstnání

❖ seznámit se s nejčastějšími formami podnikání – drobné a soukromé

Základní škola speciální

Jednotlivé oblasti prevence odpovídají očekávaným výstupům ŠVP – „Učíme se pro život díl I.“

v následujících předmětech:



Prvouka
1.ročník
❖ znát zásady bezpečného chování při pohybu ve škole

❖ dokázat upozornit na své zdravotní potíže

❖ dbát na bezpečnost při zimních aktivitách

❖ ovládat základní pravidla bezpečnosti při vycházkách

❖ ovládat bezpečné chování v silničním provozu

❖ ovládat bezpečnost chování v dopravních prostředcích

❖ ovládat bezpečné chování při letních aktivitách

❖ vědět jak se chovat při setkání s neznámými lidmi

❖ umět správně použít ochranné pomůcky vztahující se létu

2.ročník
❖ znát a používat zásady bezpečného chování při pohybu ve škole

❖ dodržovat zásady hygieny

❖ seznámit se s krizovými situacemi a chováním při nich

❖ dbát na bezpečnost při zimních aktivitách

❖ pojmenovat své případné zdravotní potíže

❖ seznámit se s ochranou přírody

❖ ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy

❖ seznámit se s první pomocí při drobných poraněních

❖ BOZP v silničním provozu

❖ znát a chovat se podle BOZP v dopravních prostředcích

❖ ovládat bezpečné chování při letních aktivitách

❖ vědět jak se chovat při setkání s neznámými lidmi

❖ umět správně použít ochranné pomůcky vztahující  se k létu

3.ročník
❖ znát a používat zásady bezpečného chování při pohybu ve škole

❖ dbát na dodržování pravidel slušného chování



❖ orientovat se správně v krizových situacích

❖ dbát na bezpečnost při zimních aktivitách

❖ upevňovat základní pravidla při cestě do školy, v dopravních prostředcích

❖ dodržovat základní pravidla bezpečnosti při vycházkách

❖ BOZP v silničním provozu

❖ ovládat bezpečné chování při letních aktivitách

❖ vědět jak se chovat při setkání s neznámými lidmi

❖ umět správně použít ochranné pomůcky vztahující se k létu

4.ročník
❖ znát a používat zásady bezpečného chování při pohybu ve škole

❖ dbát na dodržování pravidel slušného chování

❖ dbát na bezpečnost při zimních aktivitách

❖ dbát o své zdraví – prevence (správné oblékání, otužování, pitný režim)

❖ používat základní pravidla při cestě do školy, v dopravních prostředcích

❖ nácvik první pomoci, umět rozlišit závažnost poranění (kdy volat lékaře)

❖ dodržovat pravidla bezpečnosti při vycházkách

❖ BOZP v silničním provozu

❖ umět se správně oblékat – otužování

❖ ovládat a upevňovat bezpečné chování při letních aktivitách

❖ umět se správně zachovat a reagovat při setkání s neznámými lidmi

❖ umět správně použít ochranné pomůcky vztahující se k létu

5.ročník
❖ seznámit se se správnou a bezpečnou orientací při cestě do školy

❖ projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků

❖ sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy

❖ uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce

❖ dbát na bezpečnost při zimních aktivitách

❖ dbát o své zdraví – prevence (správné oblékání, otužování, pitný režim)



❖ reagovat na pokyny dospělého při mimořádných událostech

❖ vědět kde hledat pomoc v případě ohrožení

❖ BOZP v silničním provozu

❖ rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých

❖ umět se správně oblékat – otužování

❖ dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi kamarády

❖ umět se správně zachovat a reagovat při setkání s neznámými lidmi

❖ umět správně použít ochranné pomůcky vztahující se k létu

6.ročník
❖ seznámit se se správnou a bezpečnou orientací při cestě do školy a v dopravních

prostředcích

❖ uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy

❖ dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi kamarády

❖ orientovat se v okolí bydliště

❖ rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých

❖ umět upozornit na nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých

❖ využívat základní pravidla sebeobsluhy a hygienické návyky

❖ dodržovat zásady bezpečnosti při zimních hrách

❖ uplatňovat pravidla silničního provozu pro chodce

❖ vědět kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby

❖ reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

❖ vědět kde hledat pomoc v případě obecného ohrožení

❖ znát způsob ohlášení mimořádné situace (tefony, způsob jednání)

❖ upevňovat a rozvíjet hygienické a sebeobslužné návyky

❖ umět správně použít ochranné pomůcky vztahující se k létu

❖ umět se správně zachovat a reagovat při setkání s neznámými lidmi

Počítače



5.ročník
❖ seznámit se s pravidly bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

6.ročník
❖ zopakovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

7.ročník
❖ zopakovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

8.ročník

❖ znát a dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem

❖ pod vedením učitele navštěvovat stránky vhodné pro svou věkovou kategorii

❖ seznámit se s pojmem kyberšikana

9.ročník
❖ aktivně znát a dodržovat pravidla bezpečnosti práce s počítačem

❖ pracovat samostatně s výukovými programy určenými pro jeho ročník

❖ dle svých schopností chránit svá osobní data při práci s internetem, uvést příklad

kyberšikana

10.ročník
❖ aktivně znát a dodržovat pravidla bezpečnosti práce s počítačem

❖ chránit dle svých schopností svá osobní data při práci s internetem, uvést příklad

kyberšikany

Vlastivěda
7.ročník
❖ rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy

❖ rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy (kultura, sport,

volnočasové aktivity, nevhodné využívání volného času, ohrožení sociálně
patologickými jevy, zdravý a nezdravý životní styl)

8.ročník
❖ rozlišovat projevy nepřiměřeného chování (rozpoznat ve svém okolí jednání a

chování, které je neslučitelné se základními lidskými právy, případy ohrožování,

týrání, šikanování, umět se svěřit rodičům či učitelům s případy ohrožování,

šikanování a pocity vlastního ohrožení)

9.ročník



❖ vědět o projevech vandalismu

❖ respektovat pravidla společenského soužití

❖ orientovat se v základních právech a povinnostech občanů

❖ uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání (mezilidské vztahy, základní

pravidla společenského chování, postih za protiprávní jednání, úcta k vytvořeným

hodnotám, rozpoznávat různé druhy násilí /zastrašování, šikanování, týrání,

zneužívání/, vhodně reagovat na snahy neznámé osoby o navázání kontaktu)

❖ rozeznat a zamezit ohrožení sociálně patologickými jevy (člověk a volný čas,

volnočasové aktivity, vhodné a nevhodné využívání volného času, --nebezpečí drog,

rozeznat aktivity, které mohou poškozovat zdraví, odmítání návykových látek, vědět

o instituci protidrogového centra)

10.ročník
❖ využívat v případě potřeby služeb pomáhajících organizací (systém péče, pomáhající

organizace, používat adresy a telefonní čísla odborných institucí poskytujících

pomoc v nesnázích a kontaktovat se s nimi v případě potřeby, orientovat se v

nabídce odborné pomoci)

❖ tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

❖ vědět o nebezpečí rasismu (rovnocennost a rovnoprávnost lidí, vztahy mezi lidmi,

chování a tolerance, konflikty - smírné a násilné řešení, pojem diskriminace,

vysvětlení pojmu a odsouzení rasismu)

❖ určit základní lidská práva a povinnosti občanů, práva dítěte

Přírodověda
7.ročník
❖ adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života

❖ poznat podle etikety chemické výrobky používané v domácnosti a bezpečně s nimi pracovat

❖ znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji

❖ vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka

❖ získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách

8.ročník
❖ poznat podle etikety chemické výrobky v domácnosti a bezpečně s nimi pracovat



❖ adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života

❖ znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji

❖ vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka

❖ získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách

❖ dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody

❖ uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

9.ročník
❖ adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života

❖ znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji

❖ získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách

❖ vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a život člověka

❖ uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

10.ročník
❖ získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách

❖ adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života

❖ znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji

❖ bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

❖ dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody

❖ vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka

❖ poznat podle etikety chemické výrobky používané v domácnosti

❖ uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě

Rodinná výchova
7.ročník
❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky

❖ použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby nemoci

❖ řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech



❖ znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností, dodržovat a uplatňovat zásady

správné výživy

❖ umět popsat své zdravotní problémy a potíže, chápat základní životní potřeby a jejich

naplňování ve shodě se zdravím

❖ zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

❖ vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování při komunikaci s neznámými lidmi

❖ vědět o souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví

❖ vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

❖ chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

❖ použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby nemoci

8.ročník
❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky

❖ použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci

❖ řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech

❖ zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

❖ vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

❖ znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností

❖ dodržovat a uplatňovat zásady správné výživy

❖ použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci

❖ uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy

❖ vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

❖ chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s neznámými lidmi

❖ znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností, dodržovat a uplatňovat zásady

správné výživy

❖ použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci

❖ chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím



9.ročník
❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky

❖ použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci

❖ řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech

❖ znát správné stravovací návyky

❖ vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

❖ zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

❖ vědět o souvislosti mezi konzumací návykových a psychotropních látek a poškozování zdraví

❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování při komunikaci s neznámými lidmi

❖ zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

❖ uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy

❖ respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků

❖ chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

❖ vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

❖ chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

10.ročník
❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky

❖ použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci

❖ řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech

❖ zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

❖ chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

❖ znát správné návyky a v rámci svých možností dodržovat a uplatňovat zásady správné výživy

❖ vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

❖ zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

❖ vědět kde v případě potřeby vyhledat pomoc

❖ uplatňovat způsoby bezpečného chování při komunikaci s neznámými lidmi

❖ uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy



❖ znát správné návyky a v rámci svých možností dodržovat a uplatňovat zásady správné výživy

❖ zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

❖ vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

❖ použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci

❖ řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech

❖ chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

Tělesná výchova
1.ročník
❖ seznámit se s pravidly bezpečnosti a hlavními zásadami hygieny při sportování v tělocvičně,

na hřišti, v přírodě

❖ nacvičit ošetření drobného poranění

2.ročník
❖ dodržovat pravidla bezpečnosti, kázně a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně,

na hřišti, v přírodě

❖ seznámit se s jednoduchými pravidly fair play

❖ umět ovládat své jednání a chování

❖ nacvičit ošetření drobného poranění

3.ročník
❖ dodržovat pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na

hřišti, v přírodě

❖ dodržovat pravidla fair play

❖ uvědomovat si význam sportování pro zdraví

❖ cvičně provést ošetření drobného poranění

4.ročník
❖ dodržovat pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na

hřišti, v přírodě

❖ učit se přivolat pomoc lékaře, ošetřit poranění pod dozorem učitele

❖ dodržovat pravidla fair play - rozlišit v jednoduché hře práva a povinnosti hráče

❖ uvědomovat si význam sportování pro zdraví

5.ročník



❖ dodržovat pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na

hřišti, v přírodě

❖ nacvičovat přivolání pomoci lékaře, ošetřit drobné poranění

❖ rozlišit v jednoduché hře práva a povinnosti hráče, dodržovat pravidla fair play

6.ročník
❖ respektovat a dodržovat pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v

tělocvičně, na hřišti, v přírodě

❖ rozlišit v jednoduché hře práva a povinnosti hráče, dodržovat pravidla fair play

❖ respektovat zdravotní handicap spolužáků, vnímat omezení post. Spolužáků

7.ročník
❖ dbát na plnění pravidel fair play a dbát na bezpečnost při pohybových činnostech

❖ dodržovat pravidla fair play

❖ poskytovat pomoc handicapovaným spolužákům

❖ rozvíjet komunikační schopnosti a spolupráci v týmu

8.ročník
❖ spolupracovat při kolektivních hrách

❖ vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti

❖ zapojovat se do činností podporující soutěživost a sebevědomí

❖ respektovat pravidla her, získat povědomí o fair play

❖ upevňovat znalosti pravidel bezpečného chování při pohybových činnostech

❖ respektovat pravidla bezpečného chování v neznámém prostředí

9.ročník
❖ prohlubovat znalosti o poskytování první pomoci

❖ upevňovat zásady sportovního chování a jednání (fair play)

❖ provádět ošetření drobných poranění

10.ročník
❖ znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc

❖ upevňovat zásady sportovního chování a jednání (fair play)

❖ respektovat pravidla bezpečného chování při pobytu v neznámých podmínkách



Pracovní vyučování
1.ročník
❖ mýt si ruce, používat WC, utírat si ruce do ručníku

❖ svlékat oděv, navykat si užívat kapesník, česat se, správně sedět

❖ oblékat oděv a přezouvat si obuv s dopomocí správně používat WC

❖ skládat a ukládat oděv s dopomocí

❖ samostatně si zouvat a obouvat obuv s dopomocí

❖ učesat se, čistit si nehty, uši, oči, vyčistit si zuby

2.ročník
❖ učesat se, vyčistit si zuby, používat kapesník s pomocí

❖ svlékat si oděv, svlékat ponožky

❖ samostatně se učesat, vyčistit si zuby používat kapesník

❖ oblékat, svlékat čepici, šálu rukavice uklízet oděv na určené a označené místo

❖ samostatně zouvat, obouvat a správně ukládat boty vedle sebe

❖ pečovat o zevnějšek (vlasy, nehty, uši, nos, oči)

3.ročník
❖ správně sedět při stolování-prostírat si tácek

❖ oblékat, svlékat čepici, ponožky,

❖ samostatně zouvat a obouvat, oblékat

❖ pečovat o zevnějšek (vlasy, nehty, oči, uši)

4.ročník
❖ dodržovat zásady hygieny+WC, stolování a sebeobsluha

❖ správné svlékání, oblékání oděvu a jeho úklid na určité místo

❖ sprchovat, otužovat, zdravý životní styl, správné oblékání

❖ skládat oděvy, správně se obouvat- správně udržovat oděvy a obuv

❖ samostatně oblékat a svlékat svrchní oděv a ukládat na určité místo

❖ správně čistit zuby, kloktat, vyplachovat

❖ samostatně dbát o osobní hygienu, použít podle potřeby kapesník



❖ pečovat o zevnějšek, mýt a sušit vlasy- seznámit se s bezpečnou manipulací s fénem a

sušákem

❖ rozvazovat, šněrovat, zapínat (suché zipy, knoflíky, zipy)

❖ připravit jídlo dle zásad zdravé výživy

5.ročník
❖ správně používat WC, umyvadlo, ručník, kapesník

❖ osobní hygiena celého těla -správně mýt a utírat celé tělo

❖ oblékat, svlékat, ukládat oděvy -správně udržovat oděvy a obuv

❖ dodržovat pravidla společenského chování při stolování

❖ dodržovat zásady účelného oblékání podle ročního období

❖ pečovat o zevnějšek

❖ předvést v praxi základy slušného chování při stolování

6.ročník
❖ samostatně si mýt ruce, používat mýdlo, WC, utírat si ruce

❖ dodržovat zásady slušného chování při jídle

❖ samostatně zouvat, obouvat, šněrovat, svlékat, oblékat svrchní oděv a ukládat na určené

místo

❖ dodržovat bezpečnost, základy hygieny a BOZP při práci na zahradě

❖ oblékat, svlékat zimní oblečení a doplňky

❖ pečovat samostatně o osobní hygienu a dbát o zevnějšek

❖ pečovat o chrup a ústní hygienu- dodržovat zdravý životní styl

❖ příprava jednoduchého pokrmu- dodržet zásady BOZP- omýt ovoce a zeleninu

❖ ošetřit drobné poranění a vybrat vhodný obvazový materiál a dezinfekci

7.ročník
❖ sebeobsluha- samostatně používat mýdlo, ručník, WC

❖ samostatně svlékat a oblékat, zouvat a obouvat, uklízet věci na určené místo

❖ ošetřit drobná poranění a seznámit se s obsahem lékárničky

8.ročník
❖ sebeobsluha- provádět samostatně základní hygienické návyky



❖ pečovat o zevnějšek a dbát na hygienu, správně se oblékat, kontrolovat uši, ruce, nehty

❖ samostatně připravit jednoduchý pokrm dle zásad zdravé výživy

9.ročník
❖ zdůvodnit základní hygienické návyky

❖ dodržovat zásady slušného chování při stolování a samostatně stolovat

❖ ošetřit drobná poranění, pojmenovat obsah lékárničky

❖ pečovat o zevnějšek a dbát na hygienu, upravovat vlasy, správné mytí, dodržovat prevenci

proti parazitům

❖ samostatně připravit podle receptu jednoduchý pokrm dle zásad zdravé výživy

❖ uvědomovat si nebezpečí jedovatých rostlin

10.ročník
❖ dodržovat zásady slušného chování při stolování a samostatně stolovat

❖ samostatně ovládat elektrické spotřebiče+ BOZP a připravit pokrm podle zásad zdravé

výživy

❖ pečovat o zevnějšek a dbát na dodržování hygieny

❖ samostatně se sprchovat

❖ samostatně připravit jednoduchý pokrm dle zásad zdravé výživy

Jednotlivé oblasti prevence odpovídají očekávaným výstupům ŠVP – „Učíme se pro život díl II.“

v následujících předmětech:

Rozumová výchova
1.-3.ročník
❖ reagovat na oslovení jménem, uvědomování si vlastní osoby

❖ nacvičovat základní společenské návyky

❖ poznat, ukázat, vybrat na fotografii své spolužáky i učitele, podle schopností je oslovovat

jménem

❖ uplatňovat základní hygienické a sebeobslužné činnosti

❖ ukázat části svého těla

❖ vnímat, koho mám rád, kdo mne má rád – vztahy mezi lidmi

❖ poznávat běžně používané symboly



4.-6.ročník
❖ znát a používat vlastní jméno, reagovat na oslovení jménem, uvědomování si vlastní osoby

❖ poznat, ukázat, vybrat na fotografii své spolužáky i učitele, podle schopností je oslovovat

jménem

❖ orientovat se ve vztazích k nejbližšímu okolí

❖ uplatňovat základní hygienické a sebeobslužné činnosti

❖ vztahy mezi lidmi – vnímat a vyjádřit, koho mám rád, kdo mne má rád

❖ vnímat a uspokojovat základné životní potřeby, upozornit na zdravotní potíže

7.-10.ročník
❖ znát a užívat vlastní jméno a příjmení, reagovat na oslovení jménem, uvědomování si vlastní

osoby

❖ poznat, ukázat, vybrat na fotografii své spolužáky i učitele, podle schopností je oslovovat

jménem

❖ orientovat se ve vztazích k nejbližšímu prostředí, vnímat prostor

❖ poznat a používat předměty denní potřeby, uplatňovat základní hygienické a sebeobslužné

činnosti

❖ ukázat a pojmenovat části svého těla a obličeje, základní smysly

❖ vnímat různé podněty a reagovat na ně

❖ poznávat dopravní symboly

❖ vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, upozornit na zdravotní potíže, sdělit své pocity

(libé/nelibé)

Smyslová výchova
1.-3.ročník
❖ reagovat přiměřeně na dotyk

❖ reagovat na své jméno

❖ poznat osoby ze svého okolí, své spolužáky

❖ vnímat prostor ve svém nejbližším okolí (třída, šatna, jídelna, domov)

4.-6.ročník
❖ rozlišovat mezi osobou známou a cizí

❖ poznat osobu ze svého okolí podle hlasu



❖ rozpoznat denní činnosti podle obrázku, piktogramy

❖ orientovat se ve třídě, škole a svém nejbližším okolí

❖ snažit se o zvládnutí základní sebeobsluhy

7.-10.ročník
❖ rozlišit zvuky spojené s denním životem a nebát se nepříjemných zvuků

❖ rozlišit hmatem základní fyzikální vlastnosti předmětů (tvrdost,teplota,povrch)

❖ rozlišovat vpravo, vlevo

❖ upevňovat směrovou orientaci, nahoře, dole, vpřed, za, vedle

❖ poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky

❖ poznat předměty čichem podle vůně

Pracovní vyučování
1.-3.ročník
❖ naznačit svoji hygienickou potřebu

❖ seznámit se s technikou oblékání jednotlivých částí oděvů

❖ poznávat základy stolování (správného, klidného, čistého)

❖ uchopit lžíci, poznávat své místo

4.-6.ročník
❖ s uvědoměním hlásit svoji hygienickou potřebu

❖ spolupracovat při sebeobslužných činnostech (oblékání, obouvání)

7.-10. ročník
❖ zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti (oblékání, obouvání)

❖ dodržovat klid a čistotu při stravování

Školní strategie prevence se přizpůsobuje aktuálnímu složení žáků školy a specifickým situacím,

které z toho vyplývají.

Pravidelné aktivity k plnění strategie:

✔ Školní projekt „Ničeho se nebojíme“ probíhající u všech tříd ZŠ 2krát ročně, časová dotace

je 4 – 5 vyučovacích hodin a 1.-10.ročník SŠ 3krát ročně, témata:



● Chování člověka za mimořádných situací

● Dopravní výchova

● Požární výchova

● Zdravý způsob života

● Kouření, alkohol, drogy

● Bezpečné chování v běžném životě a při sportovních činnostech

● První pomoc

✔ Školní projekt „Děti celého světa“ probíhající 1krát ročně, 4 vyučovací hodiny, pro 1.stupeň

ZŠ, cíle projektu:

● Poskytnout základní znalosti o různých etnických skupinách lidí, dětech žijících v ČR a

evropské společnosti, seznámit žáky s jejich původní vlastí, s rozmanitostí různých

kultur, jejich tradicemi a hodnotami.

● Učit žáky komunikovat a žít s ostatními. Rozvíjet schopnost poznávat a tolerovat

odlišnosti jiných etnických, náboženských, sociálních skupin a přijímat je na principu

rovnosti.

● Vést žáky k uvědomění si vlastní identity, pomáhat jim být sám sebou a respektovat

odlišnosti kulturní i etnické u ostatních etnických skupin.

✔ Hry pro život – aktivity jsou zaměřené na komunikaci a kooperaci – pro žáky 2.stupně ZŠ,

2krát ročně dvě vyučovací hodiny.

✔ Máme se rádi – aktivity zaměřené zejména na budování pozitivních životních postojů a

hodnot – pro žáky 1.stupně ZŠ, 2krát ročně dvě vyučovací hodiny

✔ Naši sousedé – program pro budování pozitivních životních postojů a hodnot – pro žáky

2.stupně ZŠ, 1 hodina ročně

✔ Právo pro každý den – program pro posilování odpovědnosti za své chování – pro žáky

2.stupně ZŠ, 1 hodina ročně

Tyto projekty jsou doplňovány každý rok aktivitami jednotlivých tříd, které jsou součástí

Preventivního programu školy. PPŠ je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem

preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými

zástupci žáků školy. PPŠ je zpracováván na jeden školní rok.

Všichni pedagogičtí i provozní pracovníci budou dbát, aby uplatňování prevence rizikového chování

odpovídalo psychosociálním možnostem žáků.

Dlouhodobou strategii školy sestavila ve spolupráci s vedením školy a třídními učitelkami metodička

prevence Mgr. Petra Polívková.



V Kladně dne 1. září 2019                                                            ředitelka školy Mgr. Taťána Semančíková


