Příloha preventivního programu Základní školy Holýšov, okres Domažlice
2020/21
Vyučující během pobytu žáků ve škole dbají na soustavné začleňování prvků nespecifické prevence.
Nespecifickou prevenci chápeme jako aktivity podporující zdravý životní styl, smysluplné
využívání a organizaci volného času, dodržování společenských pravidel, zdravý rozvoj osobnosti,
odpovědnost za sebe a své jednání, sociální a komunikační dovednosti nebo řešení konfliktů.
Ročník Náplň

Realizace (kdo, jak)

první

-první informace o zdravém životním - učitel Prv, TU
stylu
-rodina
- učitel Prv
-kamarádství
- učitel Prv, TU
-pravdomluvnost a lež
-vztahy s vrstevníky
-vlastní bezpečnost
Program PČR

druhý

-zdravý životní styl
-vlastní bezpečnost
-dopravní výchova
-mezilidské vztahy, empatie
-šikana
-drogy (cigarety, alkohol)
-trestné činy

- učitel Prv, program
-TU
- učitel Prv
-TU
-TU
-učitel Prv
-TU, učitel Prv

třetí

-vývoj člověka,
-zdravý životní styl
-vlastní bezpečnost
-dopravní výchova
-mezilidské vztahy, empatie
-šikana
-drogy (cigarety, alkohol)
-trestné činy

-TU, program NIŽ
- učitel Prv,
-TU
- učitel Prv
-TU
-TU
-učitel Prv
-TU

čtvrtý

-zdravý životní styl, psychohygiena
-první pomoc
-kolektiv a kamarádství
-šikana, kyberšikana

-učitel Pří, Tv
-učitel Pří, Tv
-TU
-TU, učitel Inf

pátý

-zdravý životní styl výchova ke zdraví
-drogy a odmítavé postoje k nim
-hazardní hry
-zneužívání
-korupce
-šikana, kyberšikana
-dospívání

-učitel Pří, TU
-TU
-TU
-učitel Pří, TU
-TU
-TU
-program Niž

šestý

-kyberšikana, projevy a obrana - -TU, program
nebezpečí sociálních sítí, asertivita -TU
v každodenním životě,

sedmý -komunikace neverbální a verbální – -učitel Ov, Vz, TU
odmítání, pomluva, lež, aj.,
-poznávání lidí, mezilidské vztahy, - -učitelOv, Vz, TU

Poznámky

osmý

péče o zdraví
-sociální klima
-sexuální výchova – tělesné změny
v pubertě
-péče o zdraví a o osobní bezpečí relaxace

-učitel Vz
-učitel Ov, Vz, TU
-učitel Vz, Ov,
-učitelOv, Vz, TU

-etické problémy
-právo – dětská práva, lidská práva,
psychohygiena
-volba povolání
-drogy – legální a nelegální, závislost
na virtuálních drogách
-šikana – odmítání, nabídka pomoci,
asertivita, konflikt,
-sexuální výchova – volba partnera,
péče o dítě, antikoncepce,

-TU
-TU, učitel D
-TU
-akce výchov.poradce,TU,
-učitel Pč

devátý -sebepoznání
volba povolání
-asertivita, komunikace, stres
-sexuální výchova – volba partnera,
homosexualita,
péče
o
dítě,
antikoncepce,
-hodnoty, právo – trestní odpovědnost –
téma vandalismu, distribuce drog,
obchodování s lidmi aj.,
-riziko sekt
-drogy – legální a nelegální, možnosti
léčby a pomoci,
-kyberšikana a sociální sítě, imigrace.

-TU
-učitel Pří
-učitel Ov, Vz
-učitel Ov, Vz, TU
-učitel Ov, Vz, TU
-učitel Vz
-program
-učitel Ov, program PČR,
-učitel Ov
-učitel Ov, Vz , Pč
-učitel Ov, Vz, TU

Učitelé se seznámili s náplní prevence realizované ve výuce.
Podpis vyučujících:

