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PP 
ER PP  IR PP  SV  

  
V 
A Školní akce I Školní akce E 

Včasná  
intervence  

září  Řád ŠD, bezpečnost při přecházení, bezpečnost ve 
ŠJ, kamarádství, zapojení integrovaných dětí,  
rodina, škola, domov – uspořádání dětského pokoje 
VČ,PČ,RZČ,DRČ,PNV,DOČ 
Šikana 

  Výlet ekovláčkem   

říjen  Poučení o chování během volných dnů bezpečnost 
doma i venku, recyklování odpadů – baterie, papír, 
sklo, plasty, bio odpad 

  Beseda v technických 
službách 

  

listopad  Kouzelná slovíčka: děkuji, prosím, ahoj, dobrý den 
zdvořilé chování, koloběh života 
Týrání zvířat 

  Záchranná stanice Vlašim - 
beseda 

  

prosinec  U stolu, dobrou chuť, nemluvit s plnými ústy  
dárky, pohoštění, návštěva, dětské párty, chování 
v restauraci 
Nebezpečná pyrotechnika 

  Beseda s Městskou 

policií 

  

leden  Komunikační dovednosti, telefonování, internet – 
informace x nebezpečí 
Poučení o bezpečnosti při zimních sportech 

  Beseda s dětským 
lékařem, zubní preventista 

  

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

  Karneval 
Beseda se státní policií 

  

březen  Jak se chovat na ulici, na hřišti, na silnici  
chodci 

  Beseda v hud.odd. 
knihovny 

  

duben  Doprava, kolo, hromadná doprava, chování 
v hromadných dopravních prostředcích 
Poučení při pálení ohňů 

  Čarodějnický slet, beseda 
s požárníky 

  

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

  Spaní Indiáni   

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

 

  Dětský den, sportovní 
odpoledne 

  



 

 
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 

 

 


