
 

 

 

Plán akcí primární prevence v rámci školy 

2022/2023 

 

Na školní rok 2022/2023 plánujeme v rámci primární prevence tyto akce: 

Školní výlety  

Exkurze, přednášky a besedy (Drogy, Rasismus, Jak se správně učit, Solidarita a 

angažovanost ve prospěch druhých, dobrovolnictví, Jak zvládat školní stres, Zdravý životní 

styl, Vzájemný respekt a tolerance k odlišnosti…)  

Odborná praxe žáků studijních i učebních oborů 

Charitativní sbírky  

Soutěže v odborných dovednostech 

Sportovní soutěže – atletika, fotbal, košíková, odbíjená, florbal 

Vhodná filmová a divadelní představení 

Přednášky z PPP, Sociální správy, Úřadu práce, PMS Šumperk… 

Aktivity pro žáky: 

Zájmové kroužky organizované školou 

Poskytnutí první pomoci (proškolení) 



Spolupráce s Policií ČR 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Spolupráce s SVP Dobrá Vyhlídka 

Charitativní sbírka „Světluška“, popř. jiné 

Dny otevřených dveří 

Filmová představení a divadelní představení 

Besedy a exkurze dle nabídky různých organizací 

Beseda „Jak se správně učit“ pro žáky studijních oborů 

Exkurze dle zaměření jednotlivých oborů 

Prezentace žáků na různých soutěžích 

Školní výlety, sportovně-turistické kurzy 

Projekt Erasmus 

Projekt Edison 

Sportovní den školy 

Sportovní turnaje 

Nástěnka primární prevence 

Poradenská činnost (školní metodik prevence, výchovný poradce, školní speciální pedagog, 

vedení školy, školní kariérový poradce) 

Adaptační kurzy pro 1. ročníky maturitních oborů 

Dárcovství krve 

Přednáška pro začínající řidiče – Nehodou to začíná 

Vodácké, lyžařské, turistické a cyklistické pobyty  



Aktivity pro rodiče: 

Rodiče jsou informováni o realizaci programu prostřednictvím třídních schůzek a webových 

stránek školy, školního Facebooku a Instagramu. 

Rodiče mají možnost individuálních konzultací s třídním učitelem a školním poradenským 

pracovištěm. 

Spolupracujeme s rodiči při řešení problémových situací. 

Poskytujeme rodičům kontakty na organizace zabývající se prevencí. 

Nabízíme zákonným zástupcům školení, vzdělávací programy, workshopy, to vše přes 

Komens v Bakaláři 

Členem Školské rady jsou zástupci z řad rodičů a podílejí se tak na činnosti školy. 

Aktivita pro učitele: 

Vzdělávací semináře pro pedagogy. 

Porady pedagogů (metodik prevence informuje o aktualitách v oblasti prevence, 

o plánovaných akcích na škole, zpětná vazba od vyučujících o situaci ve třídách). 

Spolupráce mezi školním poradenským pracovištěm a učiteli. 

Termíny a konkrétní témata akcí není možno naplánovat na rok dopředu a budou realizovány 

vždy s ohledem na konkrétní nabídku – poptávku.  

 


