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Plán školního metodika prevence 2022/2023 
 

Příloha č. 1 Preventivního programu školy 2022/2023 
  

 

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. ŠMP v rámci prevence společně s organizační skupinou školy působí 

na všechny zaměstnance naší školy, o čemž svědčí plánované vzdělávací kurzy 

a to vč. teambuildingových aktivit. Nově od tohoto školního roku ŠMP spolupracuje se školní 

konzultantkou pro oblast intimity, vztahů a sexuality Kristinou Nesvadbovou DiS. (KIVS). 

Společně se odpovídající formou věku a postižení zaměří na preventivní programy pro žáky, které 

budou zahrnovat tato hlavní témata: soukromí, hygiena, doteky, kruhy podpory, souhlas, sexuální 

násilí, pornografie a mýty.  

ŠMP je aktivně nápomocen při řešení aktuálních výchovných problémů žáků. Ve spolupráci s ŘŠ 

svolává výchovné komise, účastní se jich, je nápomocen radou, zajišťuje zápisy a sleduje další vývoj 

situace. 

V oblasti prevence i nadále škola spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií, HZS Olomouckého 

kraje, PPP a SPC Olomouckého kraje a organizacemi P-centrum, E-bezpečí a Nadačním fondem 

školy pro sluchově postižené v Olomouci. Nově jsme začali spolupracovat s Centrem pohybu 

Olomouc, které pro naše zaměstnance organizuje v rámci prevence Syndromu vyhoření woudink 

cvičení. Oblíbenou aktivitou pro děti MŠ a žáky ZŠ je hippoterapie, kterou nám již druhým rokem 

zajišťuje jezdecký klub Portáš. 
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 Září 

• Preventivní program školy na školní rok 2022/2023 – zpracovat. 

• Materiály ŠMP – předložit ředitelce školy, odeslat zřizovateli. 

• Deník ŠMP pro školní rok 2022/2023 – založit. 

• Plán preventivních aktivit pro školní rok 2022/2023 – 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 stupně školy (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...). 

• Zahájit aktivní spolupráci ŠMP a KIVS. 

- Zavést platné dokumenty do organizace: Protokol intimity, vztahů a sexuality, Metodika 

intimity vztahů a sexuality. Seznámení všech zaměstnanců s platnými dokumenty. 

- Stanovit a zveřejnit konzultační hodiny KIVS.  

• Účast školní metodičky prevence na XI. ročníku Krajské konference primární prevence 

rizikového chování na téma "Možnosti primární prevence při rozvíjení pozitivního 

sebepojetí u dětí", dne 16. 9. 2022 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

 

• Mateřská škola:  

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

(předávní informací, společné zpívání, ochutnávání vlastnoručně vyrobených kanapek). 

- Projektový den MŠ s názvem „Proč maminka Adámka nechce“, 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 

děti seznamují s žádoucí a nežádoucí formou chování. Pomocí dramatizace daného 

příběhu či pohádky si děti upevňují správné vzorce chování. 
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- Opětovné zapojení do kampaně „Přečti“ – setkávání se s „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 s konzultantkou 

pro oblast intimity, vztahů a sexuality navštíví jednotlivé třídy I. stupně ZŠ. Seznámí 

se s danou třídou a osobně třídním učitelům nabídne aktivity na třídnické hodiny a různé 

preventivní programy. 

- Návštěva vybraného divadelního představení. 

 

• Střední škola: 

- Pasování žáků prvního ročníku, teambuildingové aktivity. 

- Magický Senegal, návštěva kina METROPOL. 

 

• 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. 

• Seznámit pedagogický sbor s filmy s problematikou prevence: 

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

• Seznam aktualizovaných publikací, brožur a metodik KIVS dostupných ve škole –  

informovat zaměstnance školy. 

 

• Mateřská škola: 

- Kůň a já, zážitkový program s koňmi, jezdecký klub Portáš ve spolupráci s Nadačním 

fondem školy pro sluchově postižené v Olomouci.  

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

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

- Přednáška s městskou policií. 
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- Projektový den Bezpečnost a zdraví – upevňování pravidel bezpečnosti a zdravého 

životního stylu. 

 

• Základní škola: 

- Projektový den Putování malého prince, 18.10.2022. 

- Celostátní dopravní soutěž sluchově postižených ve Valašském Meziříčí v termínu 

6. -7. 10. 2022 ve spolupráci s internátem. 

- Návštěva vybraného divadelního představení. 

 

• Střední škola:  

- Kůň a já, zážitkový program s koňmi, jezdecký klub Portáš ve spolupráci s Nadačním 

fondem školy pro sluchově postižené v Olomouci. 

- Třídnické hodiny: Jak správně vést třídnické hodiny, náplň třídnických hodin beseda. 

 

• 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: 

- Odborné setkání s rodiči, pedagogy MŠ a se SPC na téma školní zralost, připravenost. 

- Projektový den „Máme rádi zvířata“. 

 

• Základní škola: 

- Změna je život X. ročník: Preventivní program zaměřený na témata spojená 

s dospíváním, pornografií a nebezpečím sexuálního zneužívání 

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

- Projektový den Čtení nás baví, beseda v knihovně. 

- Návštěva vybraného divadelního představení. 
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• Střední škola: 

- Jsem žena. No a co!,   preventivní program zaměřený na osobní hygienu ženy 

(přednáší K. Nesvadbová, R. Valentíková), 3.11.2022 . 

- Jsem muž. No a co!,  preventivní program zaměřený na osobní hygienu muže 

(přednáší J. Polešenský, D. Pelíšek), 3.11.2022. 

- Zázrak z medu, exkurze do firmy Marlenka ve Frýdku Místku, 10.11.2022. 

 

 

• 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 širokou veřejnost. 

  

• Mateřská škola: 

- Pečení perníčků – upevňování sebeobslužných návyků a vzájemné spolupráce. 

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

s postavami, posilování kladného chování, vzájemné tolerance. 

- Mikulášská nadílka ve spolupráci s Nadačním fondem školy pro sluchově postižené 

v Olomouci.  

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

dělat radost, dát dárek, rozdělit se. 

 

• Základní škola: 

- Změna je život 8. ročník: Preventivní program zaměřený na témata spojená 

s dospíváním, pornografií a nebezpečím sexuálního zneužívání 

(přednáší K. Nesvadbová, R. Valentíková). 

- Projektový den Čtení nás baví, beseda v knihovně. 

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

s internátem. 

- Návštěva vybraného divadelního představení. 

- Stánek Dobré místo pro život – vánoční charitativní akce pro naši školu, výtěžek bude 

určen pro potřeby ZŠ. 
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• Střední škola:  

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

vánočních dárků pro seniory. 

- Vánoční besídka pro rodiče a přátele naší školky – vystoupení žáků a zaměstnanců SŠ 

na vánoční besídce. 

 

• 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). 

• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje: ŠMP ve spolupráci s TU zajistí a vybere 

preventivní programy pro ZŠ a SŠ na II. pololetí školního roku.  

 

• Mateřská škola: 

- Projektový den „Paní zima čaruje“. 

 

• Základní škola: 

- Změna je život 7. ročník: Preventivní program zaměřený na témata spojená 

s dospíváním, pornografií a nebezpečím sexuálního zneužívání 

(přednáší K. Nesvadbová, R. Valentíková). 

- Počítačová soutěž pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. 

 

• Střední škola: 

- Zahájení ZÚM fotografické soutěže žáků SŠ ve spolupráci s fotografem Lukášem 

Navarou. 

- Exkurze na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity Brno, 19.1. 2023. 

- Zimní škola v přírodě. 

 

• Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc leden. 
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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.  

 

• Mateřská škola: 

- Karneval. 

- Den otevřených dveří. 

 

• Základní škola: 

- Začíná se něco měnit 6. ročník: Preventivní program zaměřený na dospívání, vztahy, 

soukromí a hygienu (přednáší K. Nesvadbová, R. Valentíková). 

- Zimní škola v přírodě.   

• Střední škola 

- Odborná přednáška pana Petra Eisnera DiS. v termínu 17. února 2023 na téma Sexualita 

u lidí s postižením – přednáška určená pro zaměstnance školy.  

-  

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

Březen  

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

zneužívání, zneužívání sektami – projednat s pedagogickými pracovníky. 

• Bezpečná komunikace s přesahem pro zvládnutí krizových situací, přednáška určená 

pro pedagogické pracovníky naší školy vedená oblastní metodičkou prevence 

Mgr. Kateřinou Motlovou. 

 

• Mateřská školka 

- Upevňování mezigeneračních vztahů Čtecí babička. 

- Návštěva vybraného divadelního představení. 
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• Základní škola: 

- Příprava na změnu 4. - 5. ročník: Preventivní program zaměřený na souhlas, kruhy 

podpory, vztahy, soukromí a hygienu (přednáší K. Nesvadbová, R. Valentíková). 

- Projektový den Výlet do světa techniky, 1. -5. třídy. 

- Projektový den Výlet do vesmíru, 6. -10. třídy. 

 

• Střední škola: 

- Kuchařská soutěž žáků praktických škol organizovaná naší SŠ, 30. března 2023. 

 

• 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: 

- Příprava na změnu 1. – 3. ročník: Preventivní program zaměřený na souhlas, kruhy 

podpory, vztahy, soukromí a hygienu (přednáší K. Nesvadbová, R. Valentíková). 

- Mezinárodní výtvarná soutěž Paleta ticha pro sluchově postižené žáky. 

- Turnaj pro sluchově postižené ve fotbale Olomouc ve spolupráci s internátem (duben, 

květen). 

- Turnaj pro sluchově postižené v basketbalu v Olomouci ve spolupráci s internátem 

(duben, květen). 

- Aprílová kachna – soutěž v plavání pro sluchově postižené v Plzni. 
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• Střední škola: 

- Velikonoční tradice s tvořivými dílnami. 

 

• Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc duben. 

Květen  

• Mateřská škola: 

- Bezpečí pro nejmenší: Preventivní program zaměřený na kruhy podpory, 

vhodné/nevhodné doteky (přednáší K. Nesvadbová, R. Valentíková). 

• Základní škola: 

- Mistrovství ČR neslyšících ve fotbale, Kyjov – ve spolupráci s internátem.  

- Projektový den Dopravní výchova a základy zdravovědy. 

• Střední škola: 

-  Škola v přírodě a výlety. 

- Vyhodnocení ZÚM fotografické soutěže žáků SŠ ve spolupráci s fotografem Lukášem 

Navarou. 

 

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

 

Červen  

• Preventivní program školy 2022/2023 – 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 2022/ 2023, 

- 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. 

• Den dětí pro žáky naší školy – ve spolupráci se zaměstnanci celé školy. 
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• Mateřská škola:  

- Výlety do přírody. 

- Rozloučení s předškoláky s rodiči a zástupci školy.  

 

• Základní škola:  

- Celostátní hry sluchově postižených žáků Olomouc (CSH SPŽ), termín 14. 6. – 17. 6. 2022. 

Na organizaci CSH SPŽ se budou podílet všichni zaměstnanci školy.  

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

 

• Střední škola: 

- Turnaj v pétanque a šipkách určené pro spřátelené praktické školy. 

- Školy v přírodě a výlety. 

 

• Termíny aktivit zavést do Měsíčního plánu školy na měsíc červen. 

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. 2022  

 

 

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

ředitelka školy               školní metodik prevence 
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