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Cíle: Seznámení všech členů pedagogického sboru s plánem primární protidrogové prevence

1. Prvotní seznámení dětí s nebezpečím drog, s nutností protidrogové prevence u dětí mladšího
školního věku, s nástrahami, které přináší život v Praze.
2. Podpora volnočasových aktivit na škole - zapojení dětí do mimoškolních činností - kroužků, kvalitní
využívání volného času.
3. Umožnění využívání hřiště a školního dvora pro sportovní aktivity i pro nedružinové děti.
4. Zapojení dětí do sportovních i kulturních akcí, jejich podíl na organizaci, pokračovat v akcích jako je
Podbělohorská pouť, Podbělohorská olympiáda, Poprask, Svatomartinský průvod, Běh Klamovkou.
5. Aplikace na kolektivní cítění, potřebu zodpovědnosti za své chování v kolektivu, na dodržování
pravidel chování, které si daná třída vytvoří pro soužití v kolektivu.
6. Naučit děti diskutovat, vytvořit takové klima, aby se nebály svěřit dospělým v případě, že pocítí
projevy nesnášenlivosti mezi dětmi, ubližování či dokonce šikany.
7. Zaměření se na včasné zachycení drobných dětských krádeží, ničení věcí spolužáků, ale i školního
majetku.
8. Spolupráce s Policií ČR, s Městskou policií, se sdružením Prevence on-line, s Pedagogicko–
psychologickou poradnou, s Odborem sociální péče Praha 5
9. Spolupráce s rodiči, s Radou školy, zapojení do života školy.
Plán práce:
1. Celoroční podpora kroužků na škole - sportovní, výtvarné, jazykové,…
2. Setkání s Policií ČR, přednášky pro všechny děti o bezpečnosti ve městě, nástrahách velkoměsta,
jak reagovat v případě nebezpečí, týrání, apod.
3. Setkání s Městskou policií Prahy 5, dopravní tematika, chování ve městě, apod.
4. Projekt - Prevence on-line, o kyberšikaně, zneužití na sociálních sítí, závislost na mobilu,
počítačových hrách – vše úměrně věku
5. Setkání se Záchranáři – základní dovednosti z poskytnutí první pomoci a s hasiči.
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6. Podbělohorská olympiáda - 8 disciplín pro všechny děti školy na hřišti, sportovní soutěže a
Chytrá hlavička, turnaj ve vybíjené pro IV. – V. třídu, vše v 5 kategoriích, zvlášť chlapci a dívky,
odměna – medaile a diplomy. Zapojení všech dětí školy.
7. Výtvarné dílny – vánoční a velikonoční, spojené s výstavkou prací dětí.
8. Výlety a exkurze tříd i školní družiny za kulturními pamětihodnostmi, motivovaná setkání se
zajímavými lidmi - pamětníky – návštěva koncentračního tábora v Terezíně a pietního místa
v Lidicích – v rámci projektu Šablony II. - V. třída
9. Pravidelná účast dětí na sportovních turnajích – Poprask, florbalový turnaj, běh Klamovkou,
fotbalový turnaj pro I. – II. třídy
10. Výtvarná soutěž dětí na škole – Stop drogám – libovolná technika, výstavka z prací na chodbách
školy.
11. Práce ve třídách – besedy, rozhovory, podpora zdravého sebevědomí dětí, zaměření se na
problémově děti, děti ze sociálně slabších rodin.
12. Hry - jmenuj co nejvíce zaměstnání, kde je pití alkoholu velmi nebezpečné, činnosti, které
vyžadují soustředění, o co všechno přijdu, když budu nemocný, když budu brát drogy,
dramatizace, dovypravování příběhů, co se stane, kdyby…hry na podporu sebedůvěry a
sebepoznání u dětí, hra na odmítnutí apod.
13. Prolínání prvků ze zdravého životního stylu v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy,
pracovních činností, atd.
14. Pokračovat v projektu Ovoce a Mléko do škol.
15. Pokračování třídění odpadu ve škole.
16. Protidrogový program ve 2. pololetí (dle nabídky)
Zpracovala: PaedDr. Zuzana Pešíková

Datum: 4. 9. 2020

