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REALIZAČNÍ CÍL: 

Cílem tohoto minimálního preventivního programu je připravit podmínky pro účinnou 

prevenci sociálně-patologických jevů. Nezůstat jen u slov (besedy o drogách, alkoholu, 

gamblerství), ale věnovat se také vytváření sociálních dovedností dětí (komunikace, řešení 

konfliktů, zvládání stresu, sebepoznání a sebehodnocení) a nabídnout ve spolupráci s dalšími 

organizacemi a institucemi konstruktivní alternativu trávení volného času. 

 

REALIZAČNÍ TÝM PODÍLEJÍCÍ SE NA KOORDINACI AKTIVIT NA ŠKOLE: 

Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá metodik školní prevence – ředitelka 

školy. Jejími spolupracovníky jsou učitelky ZŠ a vychovatelka školní družiny. Při řešení 

problému pomáhají i ostatní pracovníci školy v rámci svých možností a pravomocí. 

 

ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ: 

Školní a třídní prostředí je důležitým výchovným prvkem, neboť v něm žáci tráví většinu času. 

Ve škole jsou 3 třídy základní školy a jedno oddělení ŠD. Aby si žáci uvědomili důležitost vlivu 

školního a třídního prostředí, budou se podílet na jeho výzdobě, na udržování pořádku 

v prostorách školy, budou vedeni ke spoluzodpovědnosti a dostanou prostor k vlastní 

realizaci svých nápadů. 

 

METODY PRÁCE: 

Výchova ke zdravému životnímu stylu bude probíhat mezipředmětově, hlavně se bude 

probírat v prvouce a přírodovědě. V ostatních předmětech, v závislosti na možnostech a 

tematice, přizpůsobí učitelé některé hodiny (např. slohové práce, matematické úlohy apod.). 

Některé používané metody práce: 

• Výklad (informace) 

• Samostatná práce (výtvarné práce, koláže, referáty apod.) 

• Besedy (s učitelem, pozvanými odborníky), diskuze 

• Sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání 

nabídky drog apod. 

• Párová, skupinová práce ve třídě 

 

 

 

Témata pro 1. – 5. ročník 

Kouření, alkohol, užívání drog, zneužívání léků 

- základní informace 



- zdravotní rizika spojená s kouření, pitím alkoholu …… 

Odmítání návykových látek 

- jak říci ne 

Zdraví 

- hodnota zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu 

 - jak si udržet dobré zdraví 

- zdravý životní styl 

Na koho se mohu obrátit, když mám problém 

- rodiče, učitelé, vedoucí kroužků ……… 

- důležitá telefonní čísla 

Mezilidské vztahy 

- základní mezilidské vztahy v rodině, ve škole… 

Moje základní práva 

Protiprávní jednání / šikana, násilí, zastrašování…./ 

 

JEDNORÁZOVÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 

Kulturní akce: návštěva divadelních představení (zejména Městské divadlo Turnov, Naivní 

divadlo Liberec), výchovné koncerty, vystoupení žáků pro veřejnost, karneval 

Besedy: besedy a diskuse s odborníky – spolupráce s Policií ČR Semily 

Další akce: Dopravní výchova, školní výlety, exkurze, sportovní dny, bruslení, plavání apod. 

 

RODIČE: 

Na první schůzce rodičů – informace o realizaci programu ve škole. V případě jakéhokoliv 

problému týkajícího se dětí, budou rodiče žáků okamžitě vyrozuměni o stavu, bude jim 

nabídnuta pomoc (informační materiály, odborná literatura, konzultace s odborníky apod.). 

Rodiče budou zainteresováni na estetizaci školního prostředí a prostředí v okolí školy. 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY: 



Budeme podporovat spolupráci s místními zájmovými organizacemi – Junák, Sokol, Žlutá 

ponorka a zapojování žáků do další zájmové činnosti v ZUŠ, sportovních oddílech apod. 

 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ODBORNÍKY: 

Spolupráce s odborníky se bude opírat o materiál okresní metodičky preventivních aktivit 

(psychiatrická a sociálně-právní pomoc). Nadále bude pokračovat trvalá spolupráce 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech (zejména u dětí se specifickou 

vývojovou poruchou učení). V oblasti prevence a informovanosti budeme spolupracovat 

i s Policií ČR Semily, Městskou policií Turnov a případně navážeme spolupráci i s dalšími 

odborníky a organizacemi. 

 

PROPAGACE: 

O všech aktivitách vyplývajících z MPP budeme informovat veřejnost, rodiče.  

 

 

Tento minimální preventivní program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2016 

 

                                                                                                      Mgr. Helena Damašková 

                                                                                                             ředitelka školy 


