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Příloha č. 1 Preventivního programu školy zpracovaného pro školní rok 2021/2022 
 

 

Preventivní plán školního metodika prevence 

2021/2022 

 

V průběhu minulého školního roku 2020/2021 došlo na podzim a na jaře k uzavření škol z důvodu 

koronavirové nákazy. Oblast prevence se přesunula do online prostoru. Pedagogům byla e-mailovou 

korespondencí zaslána videa a výukové materiály týkající se bezpečného pohybu na internetu. 

Součástí bylo i pár tipů na smysluplné trávení volného času. Redakční rada školního časopisu 

Sluchoviny vydávala, v období uzavření škol, speciální Koronavirovou přílohu. Školní časopis         

se stal již nedílnou součástí prevence patologických jevů v naší škole. Žáci i pedagogové svými 

příspěvky pomáhali udržovat pozitivní náladu, a to především v době, kdy se výuka přenesla             

do online prostoru. Z důvodu koronavirové nákazy jsme museli v minulém školním roce řadu 

plánovaných preventivních aktivit zrušit, ale nyní je opět začleňujeme do ročního plánu prevence 

školy. Plnění plánu prevence bude však záležet na aktuální situaci související s nákazou covid-19.  

Preventivní plán práce školního metodika prevence (ŠMP) vzniká ve spolupráci školního 

metodika prevence s jednotlivými pedagogickými úseky a ředitelstvím školy. Na jeho plnění              

se podílí všichni zaměstnanci tak, aby žáci navštěvující školu měli v průběhu školního roku                

co nejvíce příležitostí se odpovídající formou seznámit s problematikou rizikového chování a byli 

tak připraveni na samostatný život ve většinové společnosti. 

Školní metodik prevence pro vzdělávání v oblasti primární prevence využívá také pestrého 

výchovně-vzdělávacího programu všech typů škol, které v organizaci působí. Prostřednictvím 

přirozených aktivit připravovaných v průběhu školního roku pro děti a žáky tak neformálně 

vzdělává v oblasti primární prevence a naplňuje svůj plán. Z tohoto důvodu se aktivně podílí 

na mnoha školních aktivitách. V neposlední řadě se ŠMP společně s organizační skupinou školy 

snaží v oblasti prevence myslet na všechny zaměstnance naší školy, o čemž svědčí plánované 

vzdělávací kurzy Prevence syndromu vyhoření, Šetrná sebeobrana a další teambuildingové aktivity.  
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Září 

 Preventivní program školy na školní rok 2021/2022 – zpracovat. 

 Materiály ŠMP předložit ředitelce školy, odeslat zřizovateli. 

 Deník ŠMP pro školní rok 2021/2022 – založit. 

 Plán preventivních aktivit pro školní rok 2021/2022 – zpracovat. 

 Plán poskytování poradenských služeb – zpracovat. 

 Konzultační hodiny ŠMP – stanovit a zveřejnit. 

 Roční učební plány – primární prevenci zavést do ročních učebních plánů – zajistit 

ve spolupráci se zástupci ředitelky školy pro jednotlivé typy škol (nebezpečí ohrožující 

zdraví a život, zdravý životní styl, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných 

událostí, první pomoc při úrazech, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před 

sexuálním zneužíváním, kyberšikana...).  

 Mateřská škola:  

- Tradiční netradičně třídní schůzka – společné setkání s dětmi a jejich rodiči (předávní 

informací, společné zpívání, opékání špekáčků). 

- Projektový den MŠ s názvem „O pyšné noční košilce“, hraná pohádka zaměřená 

na podporu slušného chování a dobrých mezilidských vztahů. 

- Aktivity na upevňování společenských, hygienických a kulturních návyků budou v MŠ 

probíhat po celý školní rok v rámci projektových dnů, pravidelných vycházek, účasti 

na akcích v rámci možností aktuální hygienické situaci v ČR.  

- Celorepubliková kampaň s názvem „Celé Česko čte dětem“ – pomocí pohádek se v MŠ 

vždy 1. den v daném měsíci děti seznamují s žádoucí a nežádoucí formou chování. 

Pomocí dramatizace daného příběhu či pohádky si děti upevňují správné vzorce 

chování. 

- Novinkou bude pravidelné setkávání se „Čtecí babičkou“ v rámci spolupráce s RC 

Heřmánek, cílem je prohlubovat a posilovat mezigenerační vztahy, pravidla chování 

ke starším lidem. Jedná se o pravidelnou akci v rámci celého roku. 

- Návštěva hasičské zbrojnice. 

 Základní škola: 

- Nabídka preventivních programů pro I. stupeň ZŠ.  

- Během 1. pololetí školního roku 2021/2022 školní metodik prevence navštíví jednotlivé 

třídy I. stupně ZŠ. Seznámí se s danou třídou a osobně třídním učitelům nabídne aktivity 

na třídnické hodiny a různé preventivní programy. 

- Projektový den Příběh legionáře. 
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 Střední škola: 

- Pasování žáků prvního ročníku, teambuildingové aktivity. 

- Projektový den Ve světě čokolády. 

- Návštěva kukuřičného bludiště, teambuildingové aktivity. 

- Projektový den Lesní pedagogika. 

- ŠMP předběžně domluví školu v přírodě na Baldovci zaměřenou na seznamovací 

aktivity žáků I. ročníku, předpokládaný termín září roku 2022. 

 X. ročník Krajské konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, 

výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol, Podpora duševního zdraví 

na školách – účast metodičky prevence. 

 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc září.  

Říjen  

 Seznam publikací, DVD, brožur, her s problematikou prevence rizikového chování, 

aktualizovat a informovat zaměstnance školy. 

 Webové stránky – aktualizovat oblast primární prevence ve spolupráci se správcem školních 

webových stránek. 

 Seznámení pedagogického sboru s preventivními filmy: 

- Filmy, které pomáhají (Jakub, Sami, Mezi námi, Mezi stěnami, Na hraně, Abstinent).  

 Mateřská škola: 

- Kůň a já, zážitkový program s koňmi. 

- Uspávání broučků – akce pro rodiče s dětmi (posilování vzájemné spolupráce s rodiči 

a pedagogickými pracovníky i mezi rodiči navzájem, kreativní tvoření). 

 Střední škola:  

- Přednáška Osobní bezpečnost v kyberprostoru s Policií ČR poručík Piňos, v termínu 

5. 10. 2021. 

- Kůň a já, zážitkový program s koňmi. 

- Jsem žena. No a co!,  21. října 2021: Preventivní program zaměřený na osobní hygienu 

ženy (přednáší K. Nesvadbová, R. Valentíková). 

- Jsem muž. No a co!, 21. října 2021: Preventivní program zaměřený na osobní hygienu 

muže (přednáší J. Polešenský, D. Pelíšek). 

 Prevence syndromu vyhoření, 26. října 2021: Mgr. Kateřina Motlová, prožitkový workshop 

pro MŠ, ZŠ, SŠ a SPC. 

 Účast školní metodičky prevence na Mezinárodní konferenci PPRCH V Praze, téma: 

Kompetence a role různých profesí a pracovníků v oblasti prevence a rizikového chování: 

novinky a výzvy. 
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 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc říjen. 

Listopad 

 Pedagogická rada:  

- projednat prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování, 

- seznámit pedagogickou radu se závěry pohovorů s rodiči žáků a výchovné komise, 

- upozornit na problémové žáky a žáky s velkou mírou absencí, 

- projednat výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky). 

 Mateřská škola: 

- Projektový den „Bezpečnost a zdraví“. 

- Projektový den „Máme rádi zvířata“. 

 Základní škola: 

- Projektový den Čtení nás baví, 2.listopadu 2021. 

- Osobní bezpečnost pro I. stupeň ZŠ: preventivní program s Policií ČR. 

- Osobní bezpečnost v kyberprostoru pro II. stupeň ZŠ: preventivní program s Policií ČR. 

 Střední škola: 

- Projektový den SŠ Dary moře.  

 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc listopad. 

Prosinec  

 Přednášky s Policií ČR na 2. pololetí školního roku 2021/2022 – zajistit termíny, informovat 

vedoucí úseků. 

 Vánoční besídka školy – ve spolupráci se všemi úseky školy a rodiči žáků školy. 

 Vánoční prodejní výstava pořádaná SŠ pro zaměstnance školy a pro širokou veřejnost.  

 Mateřská škola: 

- „Nebíčko, peklíčko“ – projektový den zaměřený na mikulášskou přípravu, seznámení 

s postavami, posilování kladného chování, vzájemné tolerance. 

- Mikulášská nadílka ve spolupráci s nadačním fondem školy. 

- Vánoční besídka pro rodiče a přátele naší školky – projet zaměřen na pěstování potřeby 

dělat radost, dát dárek, rozdělit se. 

 Základní škola: 

- Mikulášský turnaj ČR pro sluchově postižené žactvo (basketbal, fotbal) – ve spolupráci 

s internátem. 

 Střední škola:  

- Projektový den Bubnování aneb poslech léčivých tónů. 

-  Divadelní představení Z pohádky do pohádky pro MŠ a ZŠ. 



              Plán práce školního metodika prevence 2021/2022 

 

5 
 

- Ježíšek přijede do Domova pro seniory Senecura Olomouc, finanční sbírka SŠ na nákup 

vánočních dárků pro seniory. 

 Kurz šetrné sebeobrany určené pro zaměstnance školy pod vedením Jiřího Šmahlíka. 

 Vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ v rámci setkání bývalých zaměstnanců školy. Alternativně 

videozáznam poslat spolu s přáním k Vánocům a novému roku elektronicky. 

 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc prosinec. 

Leden  

 Pedagogická rada:  

- projednat prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování, 

- seznámit pedagogickou radu se závěry pohovorů s rodiči žáků a výchovné komise, 

- upozornit na problémové žáky a žáky s velkou mírou absencí, 

- projednat výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky). 

 Mateřská škola: 

- Projektový den „Paní zima čaruje“. 

 Základní škola: 

- Počítačový turnaj ve Valašském Meziříčí. 

 Střední škola: 

- Projektový den SŠ Netradiční pohybové aktivity ve spolupráci s L. Fasnerovou , Centrum 

pohybu v Olomouci. 

- Zúm fotografická soutěž žáků SŠ ve spolupráci s fotografem Lukášem Navarou. 

- Zimní škola v přírodě. 

 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc leden. 

Únor  

 Roční učební plány – ověřit ve spolupráci s pedagogy plnění témat Preventivního programu 

v prvním pololetí a ověřit jejich zařazení do druhého pololetí.  

 Zákaz kouření – kontrola dodržování zákazu kouření ve vnějších i vnitřních prostorách školy 

vč. elektronických cigaret. 

 Smlouvy s nájemci – kontrola plnění zákazu kouření ve vnějších i vnitřních prostorách školy 

vč. elektronických cigaret – ve spolupráci se správci pronajímaných prostor. 

 Analýza případných příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření – zpracovat.  

 Základní škola: 

- Zimní škola v přírodě.  

 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc únor. 
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Březen  

 Aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního 

zneužívání, zneužívání sektami – projednat s pedagogickými pracovníky. 

 Základní škola: 

- Projektový den Cesta do pralesa. 

- Turnaj v basketbalu ČR pro sluchově postižené žactvo ve spolupráci s internátem. 

 Střední škola: 

 Kuchařská soutěž žáků praktických škol organizovaná naší SŠ, 3. března 2022. 

 Přednášky pana Petra Eisnera Dis v termínu 3. března 2022 

- téma Sexualita u lidí s postižením přednáška určená pro zaměstnance školy,  

- téma Jak podpořit dítě s postižením v období puberty? přednáška určená pro rodiče. 

 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc březen. 

Duben  

 Pedagogická rada:  

- projednat prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování, 

- seznámit pedagogickou radu se závěry pohovorů s rodiči žáků a výchovné komise, 

- upozornit na problémové žáky a žáky s velkou mírou absencí, 

- projednat výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky). 

 Velikonoční kruhové tance s tvořením pro zaměstnance, žáky a jejich rodiče – ve spolupráci 

s Nadačním fondem školy pro sluchově postižené v Olomouci. 

 Mateřská škola 

- Velikonoční tvořivá dílna v MŠ pro rodiče a děti (neformální třídní schůzka, tvoření 

jarních a velikonočních dekorací.  

- Dopravní soutěž pro MŠ s městskou policií v Rozáriu – ve spolupráci s ŠMP a MŠ. 

 Základní škola 

- Mezinárodní výtvarná soutěž Paleta ticha pro sluchově postižené žáky. 

- Projektový den ZŠ s názvem Čtení nás baví určený pro 1. stupeň ZŠ. 

- Aprílová kachna – soutěž v plavání pro sluchově postižené. 

 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc duben. 

Květen  

 Základní škola: 

- Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva ve Valašském Meziříčí – účast 

žáků celé školy – ve spolupráci s vedoucími.  
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- Mistrovství ČR neslyšících ve fotbale – ve spolupráci s internátem.  

- Mistrovství ČR neslyšících v atletice Olomouc – ve spolupráci s internátem.  

- Dopravní výchova (hřiště v Litovli) – ve spolupráci s MŠ.  

- Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc květen. 

 

Červen  

 Den dětí pro žáky naší školy – ve spolupráci se zaměstnanci celé školy. 

 Základní škola:  

- Projektový den s názvem Dopravní výchova a základy zdravovědy, 7. června 2022. 

 Preventivní program školy 2021/2022 – vyhodnotit. 

 Analýza příčin případného záškoláctví žáků včetně návrhu příslušných opatření – zpracovat. 

 Pedagogická rada: 

- projednat podklady pro hodnocení žáků na vysvědčení z pohledu ŠMP, 

- seznámit pedagogickou radu se závěry pohovorů s rodiči žáků, 

- předložit analýzu příčin případného záškoláctví žáků včetně, projednat navržená 

opatření, jejich přijetí, 

- předložit vyhodnocení Preventivního programu školy 2021/ 2022, 

- předložit a projednat návrhy řešení, programu a spolupráce ŠMP s pedagogy na příští 

školní rok. 

 Rozloučení s předškoláky – odpoledne s rodiči a zástupci školy – ve spolupráci s MŠ. 

 Rozloučení se žáky končící ZŠ, den s rodiči a zástupci školy – ve spolupráci se ZŠ. 

 Rozloučení se žáky končící SŠ, den s rodiči a zástupci školy – ve spolupráci se SŠ. 

 Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc červen. 
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Závěrečná ustanovení 

 Termíny jednotlivých akcí školní metodik prevence vždy předem projedná prostřednictvím 

porady vedení a včas zveřejní. 

 Všechny uvedené aktivity ŠMP připravuje ve spolupráci s jednotlivými stupni škol, 

organizátory, hlavními vedoucími a vhodnou formou, pro věkovou kategorii dětí a žáků           

a vlastní akci, zařazuje realizaci plánu ŠMP a Preventivního programu školy. 

 Plnění Plánu práce školního metodika prevence je přímo závislé na epidemické situaci v ČR. 

Škola bude hledat v případě potřeby alternativní způsob splnění jednotlivých úkolů.  

 Kontrolou plnění Plánu práce ŠMP jednotlivými školami je pověřena ŠMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olomouc 1. 9. 2021  

 

 

 

  

 

Schválila: Mgr. Martina Michalíková   Zpracovala: Mgr. Regina Valentíková 

ředitelka školy               školní metodik prevence 
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