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PP 
ER PP  IR PP  SV  

  
V 
A Školní akce I Školní akce E 

Včasná  
intervence  

září  Seznamování dětí s bezpečným přecházením 
vozovky a chováním na ulici, podpora kamarádského 
 chování, posilování sebedůvěry u dětí, které se 
adaptují , spolupráce s rodinou, vzájemná 
komunikace. 
 Upozornění na nebezpečí hmyzu /včelí, vosí 
bodnutí/. 
Chování u stolu, nemluvit s plnými ústy.  

PP SV 
PP ER                                  

   
Praktické 
činnosti na ulici 
/přecházení 
vozovky – 
zebra, reflexní 
vesty/. 
Komunikace 
s rodiči, 
společná řešení. 
Divadlo- „O 
skřítcích 
usínáčcích“ 

 

říjen  Poučení o chování během volných dnů, bezpečnost 
doma i venku. 
Bleskový sběr papíru. 
Účast v soutěži „Malujeme s muzeem“. 
Návštěva divadla. 
 
 
 
 
Divadlo v MŠ 

PP ER 
PP SV 

 Výlet ekovláčkem 
 

Vysvětlování 
bezpečného 
chování. 
Třídění odpadu 
Téma: „Svět 
loutek“ 
Krejčík Honza-
„Kdo si počká, 
ten se dočká“ 
„Jak koťátko 
zapomnělo 
mňoukat“. 
„O Terezce a 
Matějovi“ 

 

listopad  Seznamování dětí s kontejnery na odpad / barevná 
řešení/. 
Spolupracovat s kamarádem školákem. 
Podpora zdvořilého chování : slovíčka - děkuji, 

PP ER 
PP ER 
PPSV 

   
“Pouštění draků s žáky 7. 
tříd, Patronát ZŠ 

Třídění odpadu 
  
 
 

 



prosím, ahoj, dobrý den. 
Divadlo v MŠ 
 
Eko – program, péče o zvířata 
 

 
„O statečném 
kováři…“ 
„Hrajeme si na 
farmáře“ 

prosinec  Návštěva pohádkových bytostí -/Mikuláše, čerta a 
anděla/. 
 Spolupráce  s rodinou, radost ze společného 
setkání, vánoční těšení. 
Vysvětlování - nebezpečná pyrotechnika 
Divadlo v MŠ 

 
PP ER 
 
 
PP ER 

 Spolupráce se žáky 9. 

tříd ZŠ 

Vánoční tvoření s rodiči 

Jarmark 

 

 

 

Divadlo 
„Jak se v pekle 
kujou pikle“ 
 
 
„Kde se vzaly 
Vánoce“ 

 

leden   
Poučení o bezpečnosti při zimních sportech 
Eko program –seznamování se životem zvířat 

PP SV 
PP ER 

 Sáňkování- Patronát ZŠ Divadlo 
Eko- „Hrajeme si 
na ošetřovatele“ 

 

únor  Zdraví, vitamíny, správná strava, osobní hygiena  
čistota a pořádek, oblečení, obuv, sportování, 
otužování, kouření, drogy, návykové látky 

PP SV 
 
PP SV 
PP ER 

 Karneval 
 
 Patronát ZŠ 

Beseda o 
zdravé výživě 
Eko- „Hrajeme si 
na ornitologa“ 

 

březen  Jak se chovat na ulici, na hřišti, na silnici  
Chodci 
Eko – program- jak se chovat v přírodě 

PP ER 
PP ER 

 Dopravní výchova v DDM 
BN 

 
 
„Hrajeme si na 
rybáře“ 

 

duben  Doprava, kolo, hromadná doprava, chování 
v hromadných dopravních prostředcích 
Poučení při pálení ohňů 
Seznámení s životem zvířat. 

PP ER  Dopravní hřiště 
 

Divadlo 
Slet čarodějnic 
 
Výlet na farmu 

 

květen  Všechno umím, všechno zvládnu 
úklid hraček, utřít prach, vyvětrat 
Nebezpečné látky v domácnosti – poučení 
Divadlo v MŠ 

PP ER  Besídky – Den matek Výlet 
 
 
„Copak čápy asi 
trápí“ 

 

červen  Chování: kino, divadlo, koncerty, muzikál 
volný čas o prázdninách 

 

PP ER 
PP ER 

 Dětský den s kamarády ze 
ZŠ . 
Rozloučení s předškoláky 

Výlet, 
Divadlo 

 

 

 



Vysvětlivky : 

PP ER Primární prevence – externí realizátor, realizátor - nějaká osoba zvenčí 

PP  IR Primární prevence – interní realizátor  v čase vymezeném pro prevenci - vaše práce během třídnických hodin 

PP  SV Primární prevence – součást výuky, to co probíráte v nějaké hodině - týká se PP 

VA Volnočasové aktivity 

Akce školy I Akce školy -interní - akce, které probíhají ve škole 

Akce školy E Akce školy – externí - akce, které organizoval někdo z venčí 

 
Včasná intervence – zápis v případě proběhlé intervence - zákrok nebo zásah do třídy, pokud tam již nějaký problém byl nalezen 

 

 


