
Plán aktivit metodika prevence pro školní rok 2021/22 

- konzultační hodiny: Út – 13:50 – 14:30 

           Pá –  11:45 –  12:30  

+ jakýkoliv termín v odpoledních hodinách dle domluvy s rodiči, žáky … 

SRPEN 

• aktualizovat dokumentaci MP  

ZÁŘÍ 

• opakování Řádu školy (TU) 

• seznámení s právy a povinnostmi (dětská práva – TU, uč. Ov) 

• Co dělat, když? – metodická doporučení – seznámit se všemi oddíly postupně nové členy sborovny 

• Vytvoření ročního plánu MP 

• Stanovení konzultačních hodin 

• zjistit možnosti návštěvy dopravního hřiště 

• kontaktovat městského managera prevence kriminality p. J. Chloubu a prap. T. Martínka (Policie 

ČR), domluvit další spolupráci 

ŘÍJEN 

• školní akce – II. stupeň – šetření třídního klimatu v rámci akce „Volby nanečisto!, seznámit žáky II. 

stupně s významem a průběhem voleb 

• vyhodnocení výsledků šetření školního klimatu, seznámení s výsledky TU a ŘŠ 

• v případě, že dotazník naznačí možný problém, konzultace s pracovníky PPP – možnost 

sociologického šetření 

LISTOPAD 

• školní akce – pomoc s organizací školní akce (11. Den proti drogám, 13. Mezinárodní den 

nevidomých, 21. světový den pozdravů) 

• příprava výrobků/výzdoby na předvánoční výstavu 

PROSINEC 

• celoškolní akce – příprava Vánoční besídky (nákupy, salát …) – pomoc při organizaci akce (v 

závislosti na epidemiologické situaci) 

• celoškolní akce – Vánoční besídka 

LEDEN 

• opakování Řádu školy, dětských práv 

• příprava podkladů na celoškolní akci ABECEDA – písmena  

• celoškolní akce – ABECEDA 

 

 



ÚNOR 

• školní akce – téma bude upřesněno (13. 2. 92 – zavedení internetu do ČR, 21. Mezinárodní den 

mateřského jazyka) – pomoc při organizaci akce 

BŘEZEN 

• školní akce – téma bude upřesněno (12. Vstup ČR do NATO, 18. Ukliďme svět, 22. Světový den 

vody) – pomoc při organizaci akce 

DUBEN 

• školní akce – téma bude upřesněno (2. Mezinárodní den dětské knihy, 22. Den Země) – pomoc při 

organizaci akce 

KVĚTEN 

• školní akce – téma bude upřesněno (3. Den Slunce, 4. Den hasičů, 15. Mezinárodní den rodiny) – 

pomoc při organizaci akce 

ČERVEN 

• školní výlet 

• vypracovat závěrečnou zprávu pro ŘŠ 

(Témata akcí jsou pouze motivační, mohou být operativně změněna podle okamžité situace, zájmu žáků či 

kolegů. Akce mohou být pořádány jako celoškolní nebo v rámci jednotlivých tříd, stupňů, dle konkrétní 

náplně aktivit. slouží, mimo jiné, k posilování meziročníkových vazeb a tedy prevence mezigenerační 

šikany.) 

Pořádání všech akcí je závislé na vývoji epidemiologické situace – COVID 19 

PRŮBĚŽNĚ 

• sledování školního klimatu, vztahy mezi žáky 

• pohovory s žáky 

• zařazování aktualit 

• spolupráce s managerem prevence kriminality p. J. Chloubou 

• spolupráce s prap. T. Martínek – AJAX, případně další témata prevence (dle časových možností 

prap. Martínka) 

• spolupráce s klubem Aktiv 

• zařazování témat finanční gramotnosti 

• vedení evidence problémového chování, VK apod. 

• v případě potřeby spolupracovat s OSPOD 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Renata Valenová 

 

 


