
Příloha č. 3 

Plán práce 

Minimální preventivní program pro školní rok: 2021/2022 

září:  

 Vnitřní řád školy (aktualizace, úpravy) 

 Konkretizace úkolů, nástěnka o problematice návykových látek, šikany, atd. 

 

v rámci akce: Adaptační kurz  

pro primu a 1. C – interaktivní program pro rozvoj spolupráce „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ 

(S) - Ekocentrum Paleta Pardubice 

 ČČK – (V) interaktivní program o první pomoci a ochraně člověka v nouzové situaci 

září: 
Bolest – nemoc jménem šikana (S) – preventivní interaktivní program pro primu – Petr 

Kadlec, Lidé mezi světy, o. s. 

Etika třídního kolektivu (I) – navazující preventivní interaktivní program pro tercii – Petr 

Kadlec, Lidé mezi světy, o. s. 

 

říjen – listopad: 

Když chceš – tak to dokážeš (V) – hudební program zaměřený na prevenci rizikového 

chování, Radek Banga – AZrodina.cz 

Tvůj život – tvá volba (S) – interaktivní program pro kvartu zaměřený na bezpečné sexuální 

chování – D. Stehlíková, ABATOP o. s.  

Interaktivní preventivní program prevence šikany (S) – 2 hod pro1.C - SVP Mimóza 

Interaktivní preventivní program prevence poruch výživy (S) – pro dívky 4.A, 5.A a 1.C  

 

Kontrola začlenění témat prevence do učiva (témata: šikana, kouření, drogy, alkoholismus a 

ochrana člověka v nouzové situaci) 

prosinec: 

Školní akademie (N) 

leden:  

Pedagogická porada, zhodnocení prospěchu a chování  

Spolupráce s vyučujícími při výskytu negativních jevů, návrhy na řešení, odstranění příčin 

únor – březen:  

SEX, AIDS a vztahy (S) – interakt. prevent. program pro 2. C a 6. A, Tomáš Řehák, 

 ACET o. s. 

duben – květen: 

 Beseda s uživateli drog, popř. s abstinujícími uživateli (podmíněno jejich účastí) 

červen:  

ČČK – (V) interaktivní program o první pomoci a ochraně člověka v nouzové situaci 
pro 2.C  a 6.A na sportovním kurzu  

Zhodnocení činnosti, evaluace, návrhy řešení za uplynulé období 

 

typy prevence /vysvětlivky/: 

1, specifická primární prevence: V- všeobecná, S – selektivní, I – indikovaná 

2, nespecifická primární prevence: N 

Vypracovala:  Mgr. Daniela Fricová 


