
Základní  škola, Prachovice, okres Chrudim 
Chrudimská 57, 538 04 Prachovice 

 

Preventivní program – krátkodobé aktivity 2019-2020 
 

 

 

Programy pro jednotlivé věkové skupiny  

 

Seznam témat pro jednotlivé věkové skupiny je zároveň vodítkem pro výběr vhodných aktivit a 

programů. Lze je realizovat formou interaktivních besed s odborníky, mohou být součástí 

dlouhodobých programů, krátkých třídních projektů nebo mohou být realizovány zařazením do 

výukových hodin jednotlivých předmětů.  

 

 

Přehled hlavních témat: 

I.stupeň 

 

1.- 3. třída 

➢ Výchova ke zdravému životnímu stylu 

➢ Navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě  

➢ Osobní bezpečí – kontakt s neznámými lidmi 

➢ Základní hygienické návyky    

➢ Základní zásady mezilidské komunikace 

➢ Chování v krizových situacích 

➢ Režim dne 

➢ Kouření, alkohol 

➢ Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova 

 

4.- 5. třída 

➢ Výchova ke zdravému životnímu stylu 

➢ Navozování příznivého sociálního klimatu ve třídě 

➢ Životospráva a důsledky nevhodných návyků 

➢ Využívání volného času 

➢ Negativní vliv kouření, alkoholu, léčivé látky a návykové drogy 

➢ Šikana 

➢ Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova 

 

 

II. stupeň 

 

6. až 9. ročník 

➢ Sociální výchova –vztah k jiným kulturám, národnostem   

➢ Návykové látky v celé šíři a všechny ostatní závislosti 

➢ Zdravý životní styl  

➢ Osobní bezpečí 

➢ Sebepoznání a sebedůvěra 

➢ Sexuální výchova 

➢ Etická a právní výchova 

➢ Vandalismus 

 



Celoroční aktivity 

 

• Účast na různých soutěžích zručnosti a olympiádách – upevňování sebevědomí 

• Spolupráce s SVP Archa při řešení problémových situacích ve třídách či s jednotlivci dle 

potřeby – sociogramy, práce se třídou, práce s jednotlivcem, atd. 

• Vhodný výběr a realizace nabízených programů zaměřených na primární prevenci 

• Spolupráce s neziskovou organizací „Šance pro Tebe“ dle potřeby. 

• Volnočasové aktivity – kroužky florbal, keramický, divadelní 

• Pronájem tělocvičny pro akce a cvičení dětí zdarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1: tabulka plánovaných programů a aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účastníci Téma Kdo realizuje Oblast DPP  

1. - 9. třída 

Obecné poučení žáků o 

chování a bezpečnosti ve 

škole i mimo ni třídní učitelé osobní bezpečí 

1.-9. třída 

Projektový den "Znáš své 

okolí?" třídní učitelé 

výchova ke zdravému 

životnímu stylu 

1.- 9. třída Drakiáda Mgr. Horynová sociální vztahy  

8. - 9. třída 

Burza škol Chrudim- volba 

povolání Mgr. Machač výchova k odpovědnosti 

1.- 9. třída Dopis "Ježíškovi" - přání Mgr. Horynová sebepoznání 

1.- 9. třída Vánoční jarmark Mgr. Horynová 

výchova k odpovědnosti, 

sociální vztahy 

1.- 9.třída 

Taneční maraton 

Zdoláváme horský masiv 

 

Mgr. Machač 

Ing. Jana Apltauerová zdravý životní styl 

1.- 2. třída Vztahy ve třídě Ing. Apltauerová 

zdravé vztahy 

(kamarádství, sebedůvěra, 

pomoc) 

2.- 3. třída Kamarádi online  Ing. Apltauerová Osobní bezpečí 

3. třída 

Sociální rozdíly a 

odlišnosti Ing. Apltauerová 

zdravé vztahy 

(kamarádství, sebedůvěra, 

pomoc) 

4.- 5. třída Kyberšikana Ing. Apltauerová Osobní bezpečí 

4.- 5. třída  Vzájemné vztahy ve třídě Ing. Apltauerová 

zdravé vztahy 

(kamarádství, sebedůvěra, 

pomoc) 

5. – 6. třída 

Dospívání a změny s tím 

spojené Mgr. Hřebíková 

výchova k odpovědnosti 

za sebe a své zdraví 

6. třída Třídní vztahy Ing. Apltauerová 

zdravé vztahy 

(kamarádství, sebedůvěra, 

pomoc) 

6. - 7. -8. 

třída 

Závislosti (drogy, alkohol, 

tabák) Ing. Apltauerová 

 výchova k odpovědnosti 

za sebe a své zdraví  

7. - 8.- 9. 

třída Zdravý životní styl Ing. Apltauerová 

výchova k odpovědnosti 

za sebe a své zdraví 

6.- 7.- 8. 

třída (Ne)bezpečí internetu Ing. Apltauerová 

Psychohygiena, osobní 

bezpečí 

8. – 9. třída O nemoci AIDS Ing. Apltauerová 

výchova k odpovědnosti 

za sebe a své zdraví 

7.- 8. třída Poruchy příjmu potravy Ing. Apltauerová  

1.-9. třída  Bubnování Mgr. Ptáčníková Psychohygiena 

4. třída 

Návštěva dopravního 

hřiště Mgr. Ptáčníková 

Psychohygiena, osobní 

bezpečí 



1.- 9. třída 

Evakuace školy, další 

aktivity spojené 

s bezpečným chováním 

v ohrožení – projektový 

den Mgr. Ptáčníková  osobní bezpečí 

1.-9. třída 

Projektový den Zdravý 

talíř Mgr. Ptáčníková 

výchova k odpovědnosti 

za sebe a své zdraví 

1. - 9. třída  Sportovní den Vyučující TV 

zdravý životní styl, 

využívání volného času 

1.- 9. třída Klima třídy Třídní učitelé sociální vztahy ve třídě 
 

  

florbal, keramický, 

divadelní 

Mgr. Machová Mgr. 

Horynová 

 zdravý životní styl, 

využívání volného času 

 

 

 

 

 

 


