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Plán preventivního programu školy (PPŠ) – dlouhodobá koncepce 

 

- pětiletý preventivní program školy (2016 – 2021) 

- název „Cesta za poznáním“ 

- úzce propojen s programem a cíli environmentální výchovy 

- obsahově koresponduje s novým předmětem začleněným od šk. roku 2016/2017 do 

ŠVP – Etická výchova 

PPŠ vychází z dlouhodobých cílů preventivní strategie školy, prostřednictvím PPŠ se 

budeme snažit: 

- rozvíjet zdravý životní styl žáků  

- zvyšovat odolnost žáků vůči rizikovým jevům chování 

- vytvářet a posilovat pozitivní sociální klima tříd a školy  

- zvyšovat sociální kompetence – rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají 

orientaci v sociálních vztazích, nést odpovědnost za své chování a uvědomění si 

důsledků svého jednání 

- posilovat komunikační dovednosti  
- prohlubovat spolupráci rodiny se školou 

 

Výstupem z PPŠ je získání jednotlivých znalostí, dovedností a kompetencí z jednotlivých 

oblastí prevence sociálně-patologických jevů. Důraz je kladen na praktické a prožitkové 

aktivity. 
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Motivace:  

Dítě se narodí, a aniž by k tomu jakkoliv přispělo, najednou se ocitne na cestě – na cestě 

životem. A jaká ta cesta bude, co ho na ní čeká a koho na ní potká, to ho postupně vytvaruje a 

vytesá do podoby „hotového“ člověka. Postupně se na té cestě životem objevují další cesty a 

cestičky. Některé jsou už předem vyšlapané, jiné se kdesi ztrácejí v mlze a není vidět, kam 

vedou. No a některé teprve čekají na své objevení nebo vybudování. A právě jednu takovou 

cestu se nyní chystá prozkoumat a poznat i naše škola se svými žáky…  

Školní rok 2016/2017 –  „Cesta za poznáním - příprava na cestu“ 

Témata, akce: 

- Zahájení programu ve spolupráci s EVVO – tematické vyučování, seznámení s vizí a 

obsahem programu, prožitkové aktivity – září/říjen (7. 10. 2016) 

- Rodina jako základní kámen naší cesty (uvědomění si hodnoty rodiny, významu 

rodičovské lásky, vštípení základních pravidel slušného chování, vztahy v rodině, role, 

vzájemná komunikace, determinace osobnostní složky jedince) – odkud pocházím, 

kde mám své kořeny  (říjen – listopad) 

- Škola jako partner rodiny (přenesení naučeného chování z rodiny do školního 

prostředí, vnímání odlišnosti a podobnosti lidí, vlastní jedinečností a originality, 

sociální interakce a pravidla vzájemné komunikace, právo a povinnost jako dvě strany 

jedné mince (prosinec – leden) 

- Prevence v silničním provozu – seznámení se se zásadami bezpečného pohybu po 

všech typech komunikací, znalost dopravního značení a základních dopravních situací, 

návštěva dopravního hřiště, praktické ověřování nabitých znalostí a dovedností 

(pravidelné přesuny – cesta do školy, cesta do tělocvičny ve Štěchovicích, na TJ 

Slavia, Plavecký bazén, jiné nepravidelné akce školy), dopravní soutěž (aktivity 

v průběhu celého školního roku) 

- Základy první pomoci – prevence úrazovosti – praktické aktivity, spolupráce s ČČK, 

návštěva ZZS (únor – březen) 

- Beseda pro pedagogy a zákonné zástupce – PaedDr. Zdeněk Martínek – téma „Agrese 

a agresivita“ (březen 2017) 

- Noc s Andersenem  

- Svátek poezie 

- Začlenění tématu prevence záškoláctví – odpovědnost za své chování (duben – květen) 

- Den rodiny se školou – partnerská akce – červen 2017 

 

 

Školní rok 2017/2018 „Cesta za poznáním – první krůčky“ 

 

- Prevence zneužívání návykových látek 

- Experiment jako cesta k poznání 

- Rozlišení správného a nesprávného chování 

- Povědomí o základních návykových látkách (alkohol, tabák, drogy obecně) 

Školní rok 2018/2019 – „Cesta za poznáním - na cestě zanecháváme stopy“ 



- Na světě nejsme sami, multikulturalita (Barevný svět) 

- Prevence šikany, agrese a agresivita, strach a zloba 

- Zdravé sebevědomí 

- Tolerance (stáří, handicap, odlišnost kultur, barvy pleti) 

- Altruismus a pomoc bližnímu, děláme dobré skutky 

- Adopce na dálku 

- Návštěva domova důchodců 

Školní rok 2019/2020 – „Cesta za poznáním - na cestě spolu“ 

- Prevence sexuálního rizikového chování  

- Přátelství  

- Láska 

- Partnerství 

- Dospívání a dospělost 

- Sexuální výchova, sexualita člověka jako přirozená součást zdravého vývoje jedince 

- Rizika spojená se zahájením sexuálního života 

 

Školní rok 2020/2021 _ „Cesta za poznáním - na konci cesty?“ 

- Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání dětí 

- Žebříček hodnot 

- Mravní zákon ve mně – svědomí 

- Umění říct ne 

- Aplikace naučeného v praktických situacích 

- Ukončení programu, jeho vyhodnocení  

 

Plán PPŠ bude realizován celou řadou aktivit, činností a akcí v průběhu celého školního roku. 

Na realizaci PPŠ se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy, svým přístupem a jednáním 

jdou žákům příkladem. Třídní učitelé volí a přizpůsobují aktivity PPŠ možnostem žáků, o 

jejich průběhu vedou průběžně záznamy do TK. Zákonní zástupci žáků budou s plánem PPŠ 

seznámeni na konzultacích v měsíci září, o jednotlivých aktivitách potom formou zápisu do 

sdělníčků v průběhu školního roku. 

 

V Kroměříži 26. 6. 2016      

Zpracovala: Mgr. Julie Zrnová, školní metodička prevence                                                                                                     

 

 

 


