
PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 

Plán a akce na školní rok 2015 / 2016 

 

1. Pro žáky 2. – 4. třídy bude připraven opět projekt „Bezpečnost silničního provozu“ ve 

spolupráci s Muzeem Policie ČR (dopravní hřiště, divadelní představení) – pokud bude volný 

termín ze strany Muzea Policie. 

2. Znovu se pokusíme využít možnost zapůjčení hry „Cesta labyrintem města“ od obvodní 

metodičky prevence a zapojit tuto hru do výuky ve vyšších ročnících (např. Tvořivá dramatika).  

3. Ráda bych letos prosadila preventivní blok na téma kyberšikany, bezpečného internetu a 

finanční gramotnosti, případně o škodlivosti kouření, který by mohl pokračovat i v následujících 

letech (např. od o. s. Prevalis). Vše záleží na finančních prostředcích, zájmu pedagogů a časové 

náročnosti. 

4. Žáci 4. a 5. ročníku se budou účastnit hiporehabilitace v ekologickém středisku Toulcův dvůr, 

kde bude možné využít i aktuální nabídky dalších programů. 

5. Škola se bude opět prezentovat na Schole Pragensis, kde samotní žáci mohou na veřejnosti 

předvést svou tvořivost a reprezentovat tak školu. 
6. Bude pokračovat spolupráce se zahraničními lektory, kteří budou pracovat se žáky i učiteli.  
7. Účast učitelů na Interním setkání učitelů waldorfských škol (výměna zkušeností, nápadů, 

přednášky lektorů). 

8. Tak jako v předešlých letech oslavy svátků, jarmarky, akademie…s možností prezentace 

výrobků, hudebně – dramatických představení…Posílení sebevědomí, spolupráce žáků, tříd, 

učitelů, rodičů… 

9. Výjezdy žáků do domu Nadace v Roškopově (socializace, možnost vedení k samostatnosti, 

sebeobsluze, individuálních pohovorů…). Mohlo by to částečně nahradit či navázat na již 

ukončený projekt Nácviku sociálních dovedností od o. s. Fosa, který byl v minulých letech 

úspěšně na škole realizován. 

10. Nadále fungující schránka důvěry „Tajnuše“, kam mohou žáci psát o svých problémech, 

starostech… 

11. Případná možnost účasti na akreditovaných vzdělávacích seminářích.  

12. Představení Nízkoprahových služeb v okolí školy 

13. Využití nabídky Hasičského záchranného sboru – Chování při mimořádných událostech 

Další cíle 

- Úprava školního minimálního preventivního programu (aktualizace údajů, propojení 

s upraveným ŠVP…) 

- Získání finančních prostředků na další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence RCH a na 

programy pro žáky 

- Spolupráce s Nízkoprahovými kluby z okolí školy, s PPP, SPC, SVP, OSPOD… 

- Spolupráce s výchovnými poradkyněmi školy 

- Vytvoření nové informativní nástěnky  

 

 

V Praze dne 27. 8. 2015                                                                     Gabriela Bušková 

                                                                                                        Školní metodik prevence 

 

 


