
PLÁN AKCÍ na školní rok 2021/2022        

preventivní aktivity a programy pro žáky 

 

Množství  a druh uskutečněných akcí se bude zásadně odvíjet od aktuální epidemiologické 

situace a pokynů MŠMT. 

V letošním školním roce bude napříč ročníky akcentována problematika hygienických 

návyků a zdravého životního stylu.  

V souvislosti  s tím, že si žáci díky on-line výuce navykli trávit volný čas na sociálních sítích 

a velmi omezili vzájemná osobní setkávání, budeme volit takové programy, které se 

zaměřují na on-line rizika. 

Žáci 3. – 9. ročníků budou zapojeni do programu finanční gramotnosti ve spolupráci 

s ČSOB. 

 

Konkrétní plánované akce: 

- Den bez aktovky – hry, aktivity pro budoucí prvňáky / 29. 8. 2021, TU 1. roč., 

- stmelovací aktivity pro žáky 6. roč. a třídy s novým TU/ září, TU + ŠMP, VP, 

- on-line rizika – 4. – 9.roč. / vyučující IT  v rámci výuky, externí spolupracovníci, 

- Divadélko první pomoci  - 3.roč / ČČK Prostějov, 

- beseda o intimní hygieně – 5.roč. dívky/ Mgr. Kovářová, 

- beseda s gynekologem pro žáky 9. tříd  / koordinace s TP Výchova ke zdraví, březen 2022, 

- beseda Sexuální a reprodukční zdraví  – 8. + 9. roč. / Radim Uzel, listopad 2021, 

- návštěva dopravního hřiště  s programem o bezpečnosti na silnici, 

-  návštěva HZS Prostějov – I. stupeň, 

- preventivní programy pořádané MP – dle aktuální nabídky, všechny ročníky. 

 

Plán preventivních programů a besed bude flexibilně doplňován dle aktuálních nabídek. 

 

 

 

 

 

 

 



 Celoškolní a sportovní akce: 

        -    Halloweenské dopoledne – starší žáci pomáhají při organizaci, 

- tradiční Vánoční jarmark, 

- lyžařský výcvik -7. + 8. ročníky,  

- návštěva divadelních představení, 

- pěvecké a recitační soutěže na I. stupni, 

- účast na sportovních akcích pořádaných městem Prostějov a DDM Prostějov,  

- humanitární akce – Bílá pastelka, Stonožka, Den proti rakovině, 

- projektové dny spojené s tematicky zaměřenými exkurzemi (učitelé jazyků, 

přírodovědných předmětů a dějepisu), 

- Den naruby – žáci 9. roč. učí na I. stupni / březen 2022, 

- Běží cela škola – Den bez drog /  červen 2022, 

- Pasování osmáků na deváťáky/ červen 2022, 

- sportovní den  - netradiční sportovní aktivity /červen 2022, 

- školní výlety a exkurze. 

 

Konkrétní termíny budou průběžně doplňovány dle časových možností lektorů a potřeb 

školy. Vzhledem k nejisté situaci vyplývající z epidemie COVID-19 budeme realizaci akcí 

směřovat spíše do 2. pololetí. 

 

                                                                                                 

V Prostějově, dne 1. 9. 2021 

 

 Zpracovala: Mgr. Daniela Sekaninová 

 

Schválila: Mgr. Bc. Petra Rubáčová 

 

 

 


