
Metodik prevence – akce: 

Celoroční projekt Spokojená třída - zdravé vztahy v třídním kolektivu (1. a 2. stupeň) 

Celoročně se zaměříme na podporu zdravé komunikace, aktivního naslouchání, porozumění svému 

prožívání, zdravého vnímání sebe sama i druhých, na rozvoj tolerantních postojů. 

Budeme podporovat pozitivní třídní klima, upevňovat pozitivní postoje žáků ke třídě jako celku a 

snižovat tak riziko vzniku šikany. 

 

1.pololetí 

 

Září 

Legální drogy (5., 6., 7. ročník) - beseda s Městskou policií Plzeň 

Ilegální drogy (8., 9., 10. ročník) - beseda s Městskou policií Plzeň 

 

Říjen  

Program Chraň své tělo před nebezpečím sociálních sítí (1., 2., 3. ročník) 

preventivní program zaměřený na internetovou bezpečnost, výhody a nevýhody využívání služeb 

sociálních sítí, prevence kyberšikany 

 

Program Šikana a kyberšikana (4.-8. ročník) 

program seznamuje s různými formami kyberšikany a ochranou před ní, pravidly bezpečného chování 

na internetu, prevencí šikany a kyberšikany 

 

Listopad – březen - Projekt Krokus (2.stupeň) 

mezinárodní Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve 

spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze. Projekt Krokus přibližuje 

dětem tématiku o nebezpečí diskriminace a preventivně působí proti rasismu. Děti si připomínají 

události druhé světové války, zvláště pronásledování Židů. Cibulky symbolizují jeden a půl milionu 

židovských dětí, které byly během holocaustu zavražděny. 

 

 

Prosinec – Program Dospívání, láska, sex (9. a 10. ročník) 

program zaměřený na výchovu mladé generace k zodpovědnosti v intimním životě, v plánování 

rodičovství a k úctě k lidskému životu, rozebírá problematiku bezpečného sexu, nemoci přenosné 

pohlavní cestou a další rizika s tím spojená 

 

Leden – Program Šikana nejen přes internet (7. ročník) 

program zaměřený na prevenci šikany a kyberšikany, podporu znalostí a sociálních dovedností 

potřebných pro navazování zdravých vztahů s vrstevníky, bezpečná komunikace na sociálních sítích  

 



2. pololetí 

 

 

duben  

Program Šikana a kyberšikana (9. a 10. ročník) 

program seznamuje s různými formami kyberšikany a ochranou před ní, pravidly bezpečného chování 

na internetu, prevencí šikany a kyberšikany 

 

Program Žijeme online (10.ročník)      

program seznamuje s různými formami kyberšikany a ochranou před ní, seznamuje s pravidly 

bezpečného chování na internetu, využívání sociálních sítí  

 

duben - květen 

Festival Jeden svět  

mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, zhlédnutí filmů vhodných pro žáky 1. a 

2. stupně 

 

červen  

Den zdraví s vodními záchranáři (1. a 2. stupeň) 

preventivní program zaměřený na prevenci úrazů, nácvik pomoci při poraněních a základy první 

pomoci při různých druzích poranění, ukázka práce vodních záchranářů 

 


