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ÚVOD 
     Prevence rizikového chování na základní škole zahrnuje především předcházení problémům, 

jakými jsou šikana, kriminalita mládeţe, kouření, alkoholismus, poţívání nebo distribuce 

omamných a psychotropních látek, vandalismus, chorobné hráčství, záškoláctví atd.  Pouze 

v atmosféře vzájemné důvěry mohou mít děti jistotu, ţe se jejich podněty a názory budeme 

zabývat a řešit je. Jedině dlouhodobou, cílenou a smysluplnou činností můţeme přispět ke 

zdravému ţivotnímu stylu a zkvalitnění mezilidských vztahů.  

 

CÍL MPP 
     Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeţe vůči rizikovému chování - 

například i rozšířením nabídky volnočasových aktivit ve škole a zkvalitněním náplně činnosti těch 

stávajících (školní klubovny, posilovny nebo počítačových učeben). Naší snahou je a bude, aby se 

toto výchovné působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a ţivota školy.  

     Přínosem v této oblasti se stala i skutečnost, ţe od 1. září 2010 pracuje přímo na naší škole 

Středisko volného času Orion, čímţ se výrazně zjednodušila a zlepšila dostupnost krouţků pro 

zájemce z řad školní mládeţe.   

     Ve spolupráci s rodiči, organizacemi i odborníky budeme usilovat o formování takové 

osobnosti dítěte, která bude schopna se orientovat v dané problematice, dělat správná rozhodnutí, 

která si bude váţit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat - s ohledem 

na svůj věk - základní sociální dovednosti. 

Zejména prostřednictvím třídních samospráv a školního parlamentu, ale i formou anket a 

dotazníkových šetření umoţníme nejen dětem, ale i rodičům vyjádřit své postřehy a náměty, které 

by přispěly ke zlepšení klimatu naší školy. Budeme se snaţit zapojit ţáky ve větší míře do 

spolurozhodování, ale zároveň posílit také jejich spoluodpovědnost za dodrţování dohodnutých 

pravidel. 

Od 1. 9. 2016 funguje na naší ZŠ projekt: „Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

v Němčicích nad Hanou“.  Ke stejnému datu zahájilo činnost školní poradenské pracoviště. Jiţ 

třetím rokem je zřízena pozice školního psychologa (v současné době na této pozici působí PhDr. 

Nováková) a speciálního pedagoga (Bc. Crhonková). Od 1. 2. 2017 bylo pracoviště posíleno o 

pozice sociálního pedagoga (v současné době této pozici působí Mgr. Rolencová) a školního 

logopeda (Mgr. Kantorová). 
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GARANT PROGRAMU A KOORDINÁTOR PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 

NA ŠKOLE 
 
     Garantem programu je ředitelství základní školy. Za koordinaci preventivních aktivit na škole 

odpovídají školní metodik prevence (Mgr. Babirádová) a asistent školního metodika prevence 

(Mgr. Janura) jmenovaní ředitelkou školy. V rámci své činnosti připravují Minimální program 

prevence a jeho realizaci na škole. Spolupracují s vedením školy (ředitelkou Mgr. Matuškovou a 

zástupkyní ředitelky Mgr. Benešovou), s výchovnou poradkyní, která má na starosti i kariérové 

poradenství (Mgr. Vojancovou), zástupci Školské rady (Mgr. Mitanou a Mgr. Vojancovou), 

odborníky (psycholoţkou PhDr. Novákovou a speciální pedagoţkou Bc. Crhonkovou), 

institucemi a organizacemi. O náplni činnosti pak informují  nejen vedení školy, ale i jednotlivé 

vyučující. S hlavními cíli seznamují ţáky a rodičovskou veřejnost zejména prostřednictvím 

webových stránek školy, ale i na třídních schůzkách, dnech otevřených dveří apod. 

 

 

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

A) KOUŘENÍ     

31. května 2017 začal platit nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, který omezuje kouření tabáku i elektronických cigaret na mnoha místech. 

Zvláštní zřetel je kladen na ochranu zdraví dětí a mládeţe.  

Proto je kouření ze zákona zakázáno: 

a) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy 

b) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převáţně pro osoby mladší 18 let 

d) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť 

e) ve vnitřním zábavním prostoru (kino, divadlo, výstavní a koncertní síň, sportovní     

    hala), dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce 

f) ve škole a školském zařízení 

g) v zařízeních určených pro děti. 

 

Co dělat, pokud se kouří, kde je to zakázáno: 

Je moţné upozornit kouřící osobu či provozovatele, ţe by se na místě nemělo kouřit.  Např. 

provozovatel restauračního zařízení má ze zákona povinnost kouřící osobu vyzvat, aby přestala či 

opustila prostor a ta má povinnost uposlechnout. 

Máte také právo upozornit státní či obecní (městskou) policii, případně informovat městský či 

obecní úřad. Pokuta za kouření v místě zákazu je aţ 5 000 Kč. 

 

B) GAMBLING 

 

Gamblerství neboli gambling či patologické hráčství je chorobná závislost na hraní hazardních 

her. Gamblerství je povaţováno za patologickou psychickou závislost na lákavé představě 

rychlého zisku peněz nebo jiné hmotné výhry. Pravidla her jsou přitom nastavena z dlouhodobého 

hlediska pro hráče nevýhodně. Mnozí hráči  
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získávají závislost na hře, rostoucí finanční problémy se snaţí vyřešit další účastí ve hře a 

vytvářejí tak bludný kruh. Závislé osoby (tzv. gambleři) dokáţou prohrát ohromné částky, coţ má 

často za následek zásadní narušení mezilidských vztahů a existenční potíţe nejen samotných 

hráčů, ale často i jejich blízkých. Gamblerství bývá spojeno s jinými druhy závislostí, například 

na drogách. Český zákon nedovoluje hru hazardních her osobám mladším osmnácti let a do 

heren s automaty jim pak úplně zakazuje vstup. 

 

 

C) Úkoly školy při podpoře zdravého ţivotního stylu: 

 

1. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik  

    prevence, psycholog, speciální pedagog a logoped) s cílem poskytovat  

    poradenskou pomoc rodičům, ţákům i pedagogům školy. 

2. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí vyuţívat přírodu v okolí školy,  

    zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školu v přírodě,  

    vyuţít k tomu i náplň činnosti školní druţiny a sportovní aktivity v rámci projektů. 

3. Pokračovat v otevírání se školy veřejnosti pořádáním společných akcí, uţší  

    spoluprací se školskou radou a občanským sdruţením Přátelé Otevřené školy.  

4. Propagovat celoroční práci a úspěchy školy na webových stránkách školy, v tisku   

    a dalších médiích i mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu  

    rodičů dětí předškolního věku v celém regionu.   

5. Nabídnout dětem větší moţnosti práce v zájmových krouţcích v druţině (např.: Pohybovky, 

Sporťáci, Divadélko, Přírodňáček).   

6. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, etickou výchovu, výchovu ke  

    zdravému ţivotnímu stylu a podporu výchovy ke zdraví.  

7. K ţákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit  

    péči o talentované ţáky, zajistit odbornou péči o ţáky se zdravotním postiţením a  

    sociálním znevýhodněním. 

8. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči, prostřednictvím školních asistentů, předcházet 

vzniku neomluvené absence.  

9. Zapojovat se do rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT, OP VVV a dále do  

   programů vyhlašovaných Olomouckým krajem i různými organizacemi. 

 

 

DLOUHODOBÉ CÍLE PREVENCE NA I. STUPNI ZŠ 
 

    Primární prevenci má na starosti zejména třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají 

především: 

 

a) v prvouce (Mgr. Z. Vozihnojová, Mgr. Tobolíková, Mgr. Z. Navrátilová, Mgr. Ţiţlavská, Mgr. 

Kašparová, Mgr. Matušková a Mgr. Procházka) 

b) vlastivědě (Mgr. Matušková, Mgr. Babirádová) 

c) přírodovědě (Mgr. Z. Navrátilová, Mgr. Babirádová).  

 

Nedílnou součástí výuky je preventivní program „Normální je nekouřit“ důleţitý  
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zejména na I. stupni ZŠ, kdy děti začínají experimentovat s cigaretou (Mgr. Ţiţlavská a učitelé 

Prv a Přv). Lze vyuţít nejen výklad, ale i samostatnou a skupinovou práci, projektové vyučování a 

dramatickou výchovu. Jako účinné a vhodné se jeví pravidelné vyuţití interaktivních tabulí, 

jejichţ prostřednictvím se dají vyuţívat i interaktivní učebnice. V průběhu školního roku se 

uskuteční vzájemné hospitace a následné společné rozbory hodin (Mgr. Vlčová).  

    K celoročním aktivitám na I. stupni řadíme:  

 

a) práci ekotýmu věnovanou ochraně ţivotního prostředí - ve třídách a na chodbách jsou  

    umístěny barevné nádoby na 4 druhy odpadů: směsný odpad, sklo, papír, plasty  

    (Mgr. Z. Navrátilová, as. L. Vránová). 

b) tematicky zaměřené výtvarné soutěţe (Mgr. Vlčová, Mgr. Ţiţlavská,   

    Mgr. Kašparová a Bc. Hájková) 

c) práci s nadanými ţáky, logická olympiáda a spolupráce s MENSOU  

    (ŠPP pod vedením psycholoţky PhDr. Novákové, Mgr. Brhlíková) 

d) práci s integrovanými ţáky (Mgr. Vlčová, Mgr. Vojancová -  výchovný poradce,  

    PhDr. Nováková - psycholog, Bc. Crhonková - speciální pedagog a Mgr. Barbora  

   Kantorová - speciální pedagog a logoped) 

e) logopedickou poradnu (Mgr. Ţiţlavská a Mgr. Kantorová) 

f) sběr papíru pro Občanské sdruţení Šance - spolupráce s dětskou onkologií ve  

    Fakultní nemocnici Olomouc (Mgr. Tobolíková)  

g) preventivní aktivity s třídními kolektivy (PhDr. Nováková, Bc. Crhonková)  

h) dopravní výchovu (Mgr. Slavíková) 

ch) činnost školní druţiny pod vedením vychovatelek H. Svobodníkové, M.    

    Ţondrové, A. Huťkové a Mgr. Václava Procházky. Děti se během celého školního roku 

zapojují do mnoha akcí a soutěţí: bramboriáda, dýňobraní, soutěţ v piškvorkách, beseda o 

vánocích v knihovně, zdobení stromečku na náměstí, školní diskotéka, kopaná učitelů a ţáků, 

návštěva kina, vycházky, pálení čarodějnic, valentýnská diskotéka, výroba píšťalek z vrby, 

besídka pro rodiče, návštěva u hasičů, olympiáda atd. Čtvrté oddělení vedené Mgr. Procházkou 

má zaměření přírodovědné, turistické, sportovní, na zálesáckou kuchyni, všeobecně poznávací a 

na práci s internetem.  

 

     Přínosná se jeví i koncepční práce se sociálně znevýhodněnými ţáky, kterou vykonává 

sociální pedagoţka Mgr. Rolencová.  

Začátkem dubna se uskuteční Školička nanečisto a beseda s rodiči nastávajících 

prvňáčků (Mgr. Benešová, Mgr. Vlčová, PhDr. Nováková, Bc. Crhonková, Mgr. Kantorová a 

učitelky budoucích prvních tříd), v II. pololetí proběhne návštěva předškoláků v prvních třídách 

(Mgr. Ţiţlavská, Bc. Vlčková a za školní parlament Mgr. Krejčová).   

 

Děti na I. stupni by měly zvládnout následující kompetence :  

- definovat rodinu jako zázemí a útočiště 

- zvládat rozdíly v komunikaci s vrstevníky a dospělými 

- získat základní sociální dovednosti, chránit se před cizími lidmi 

- vědět o látkách ohrožujících zdraví i život člověka 

- ovládat základní hygienické návyky, organizovat svůj volný čas 

- znát důležitá telefonní čísla pro řešení krizových situací atd. 
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DLOUHODOBÉ CÍLE PREVENCE NA II. STUPNI ZŠ 

 
     Primární prevence je zde velmi náročná s ohledem na koordinaci. Je nutné, aby byla probrána 

všechna témata, ale aby zároveň nedocházelo k jejich překrývání v jednotlivých předmětech: 

a) výchova k občanství a zdraví (Mgr. Vránová, Mgr. Z. Navrátilová, Mgr.  

    Vojancová, Mgr. Babirádová, Bc. Hájková) 

b) přírodopis (Mgr. Vránová, Mgr. Z. Navrátilová, Mgr. Babirádová) 

c) v práci ekotýmu zaměřené na ochranu ţivotního prostředí - ve většině tříd jsou  

 umístěny barevné nádoby na 4 druhy odpadů: směsný odpad, sklo, papír, plasty  

    (Mgr. Z. Navrátilová, as. L. Vránová).   

d) Recyklohraní - sběr vyřazených elektrospotřebičů a baterií (Mgr. Krejčová) 

e) sběr vršků od PET lahví (Mgr. Krejčová a TU) 

f) ekologická výchova - měla by v ţácích upevnit povědomí o ochraně přírody a vést  

    je k zamyšlení nad svým vlastním chováním a jeho důsledky (Mgr. Z. Navrátilová,     

    Mgr. Vránová a TU v rámci třídnických hodin)  

g) práce s nadanými a integrovanými ţáky (Mgr. Brhlíková, Mgr. Vojancová -  

    výchovný poradce, PhDr. Nováková - psycholog, Bc. Crhonková - speciální  

    pedagog, Mgr. Kantorová - speciální pedagog a logoped a vyučující II. stupně) 

h) sběr papíru pro Občanské sdruţení Šance - spolupráce s dětskou onkologií ve  

      Fakultní nemocnici Olomouc (Mgr. Tobolíková)  

ch) preventivní aktivity s třídními kolektivy (PhDr. Nováková, Bc. Crhonková) 

 
 

  K celoročním aktivitám na II. stupni řadíme: 

a) 100 let od Vzniku Československé republiky (Mgr. Janura, Mgr. Krejčová, Mgr.  

    Matoušek)  

b) rozvoj aktivit školního parlamentu (Mgr. Krejčová a Mgr. A. Navrátilová) 

c) zajištění preventivních programů (Mgr. Babirádová, Mgr. Janura) 

d) multikulturní výchova (Mgr. Kašparová a všichni pedagogičtí pracovníci) se  

    nezařazuje do výuky jako samostatný předmět, ale jako aktivita, která je součástí  

    učiva jednotlivých předmětů, prostupuje klimatem kaţdé třídy i školy jako celku.  

    Školu navštěvuje stále větší skupina romských ţáků, dětí slovenské národnosti a  

    nově také ţáci vietnamské národnosti. 

e) aktivity směřované k EKO škole, recyklohraní 

 

PROPAGACE, INFORMACE 
 

- kabinet výchovného poradce (Mgr. Vojancová,  II. patro, dveře č. 168)  a metodika prevence 

(Mgr. Babirádová, II. patro, dveře č. 167). 

- školní časopis (Mgr. A. Navrátilová) 

- schránka důvěry (I. patro u hodin - Mgr. Krejčová a školní parlament), od druhého pololetí 

tohoto školního roku bude navíc zaveden zkušební provoz elektronické schránky důvěry nntb.cz 

v rámci projektu „ Nenech to být“ 

- vitrína (vedle kina Oko - Bc. Hájková) 
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- nástěnky: přízemí - Mgr. Literová a Mgr. Ţiţlavská, I. patro (vedle sborovny)           

   H. Svobodníková,  II. patro (u kabinetu VP) Mgr. Vojancová 

- webové stránky školy (Mgr. Benešová) 

- systém panelů umístěných vedle jednotlivých tříd, na kterých mohou učitelé i           

   ţáci prezentovat výsledky své činnosti (TU)  

- informační panely u hlavního vchodu (as. Chalánková, as. Drţálková) 

- příspěvky za ZŠ do obecního časopisu Němčice do časopisu Pod lupou a do okresních periodik 

(Mgr. Vozihnojová) 

- informace i na třídních stránkách tříd na 1. stupni – www.tridnistranky.cz 

 

 

AKTIVITY PRO ŢÁKY  
 

září : 

- adaptační program pro ţáky 1. ročníků (PhDr. Nováková, Mgr. Kantorová a Bc.  

   Crhonková) 

- Bramboriáda (školní druţina a EKO škola) 

- školní kolo literární soutěţe Sovičkiáda (Mgr. Krejčová, Mgr. Literová, Mgr.  

  A. Navrátilová, Mgr. Janura  a TU na I. stupni) 

- výtvarná soutěţ na téma Děti pozor, červená! (Mgr. Vlčová a učitelé I. stupně) 

- zahájení zeměpisné soutěţe Eurorebus (Mgr. Mitana) 

- soutěţ o nejrychlejšího běţce školy na 60m (Mgr. Pozdíšek) 

- sběr vybitých baterií v projektu Evropský den recyklace baterií (Mgr. Krejčová) 

- logická olympiáda pro ţáky I. a II. stupně, (Mgr. Brhlíková,  PhDr. Nováková )  

- pěvecké vystoupení na Hanáckých slavnostech v Čechách pod Kosířem  (Mgr.  

  Literová) 

- pěvecké vystoupení na slavnostním zahájení školního roku ve sportovní hale           

  (Mgr. Literová)  

- beseda s knihovnicí (příslušní vyučující I. a II. stupně)  

- beseda na IPS ÚP v Prostějově k volbě dalšího vzdělávání (Mgr. Vojancová a ţáci  

   9. ročníku)  
 

 

říjen :  

- audiovizuální pořad agentury Pohodáři z Pelhřimova - Cesta na sever (5.-9.roč.) 

- výročí vzniku ČSR: kulturní vystoupení na němčickém náměstí (Mgr. Literová a  

  Mgr. Tobolíková) 

- školní kolo přírodovědné soutěţe Klokan (Mgr. Z. Navrátilová) 

- sběr starého papíru pro Občanské sdruţení Šance (Mgr. Tobolíková ) 

- výtvarná soutěţ: Pohádkové čarování s Kuliferdou (Mgr. Ţiţlavská, Bc. Hájková ) 

- projekt: Záloţka do knihy spojuje školy 2018 (Mgr. A. Navrátilová, H.  

   Svobodníková) 

- podzimní projektové dny se zaměřením na 100. výročí vzniku ČSR (Mgr. Janura,  

  Mgr. Krejčová, Mgr. Matoušek a všichni vyučující)  

- výtvarná soutěţ:  Barvy podzimu (Bc. Hájková, Mgr. Vlčová, Mgr. Kašparová,  

http://www.tridnistranky.cz/
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  Mgr. Ţiţlavská, Mgr. Babirádová) 

- výtvarná soutěţ: Děti, pozor, červená! (Bc. Hájková a ţáci 6. roč.) 

- dopravní hřiště pro 4. ročník v Prostějově (Mgr. Kašparová a Mgr. Slavíková) 

- minifotbal pro 6. a 7. ročník: okrskové kolo v Prostějově (Mgr. Mitana) 

- celostátní pěvecká soutěţ v populárním zpěvu (Mgr. Literová) 

- školní kolo Astronomické olympiády (Mgr. Mitana) 

- ţáci 8. a 9. ročníku: účast na Burze práce a vzdělávání v Prostějově - akce v rámci  

  předmětu Volba povolání (Mgr. Vojancová)  

- natáčení medailonku v ZŠ pro vítěze loňského ročníku celostátní soutěţe LYRA  

  2017 pro účely nadcházejících koncertů (Mgr. Literová) 

 

 

 
listopad :  

- Schollaris:  Burza středních škol (Mgr. Vojancová, ţáci 9.ročníku) 

- školní kolo pěvecké soutěţe „O hanáckyho kohóta“ (Mgr. Literová) 

- školní turnaj v piškvorkách (Mgr. Mitana) 

- exkurze na hvězdárnu a do muzea v Prostějově (Mgr. Vojancová, Bc. Hájková a  

  ţáci 6.A,B) 

- výtvarná soutěţ: Jak vypadá paní zima (Bc. Hájková, Mgr. Vlčová, Mgr. Kašparová,  

  Mgr. Ţiţlavská, Mgr. Babirádová) 

- pěvecká soutěţ pro romské ţáky (Mgr. Literová a L. Chalánková) 

- výtvarná soutěţ: Dům, kde chci bydlet (Bc. Hájková) 

- dýňové slavnosti (školní druţina a EKO škola) 

- turnaj ve florbalu pro 6.-9. ročník (Mgr. Mitana) 

- školní kolo soutěţe Mladý historik (Mgr. Janura, Mgr. Krejčová) 

- ekologický vzdělávací program „ Desatero domácí ekologie“ pro ţáky 6.roč. vedený  

   lektorkami RS ČSOP Iris Prostějov (Mgr. Z. Navrátilová) 

- setkání školního parlamentu s ředitelkou školy (Mgr. Krejčová)  

- koncerty vítězů celostátní soutěţe LYRA (Mgr. Literová) 

 
prosinec : 

- tradiční mikulášská nadílka (Mgr. Mitana a vybraní ţáci 9. roč.) 

- vánoční výstavka ţákovských prací (Mgr. Vlčová, Bc. Hájková, H. Svobodníková) 

- vánoční jarmark (všichni pedagogičtí pracovníci a ţáci školy) 

- vánoční turnaj v kopané (Mgr. Mitana) 

- soutěţ o nejlepší vánoční výzdobu třídy (Mgr. Krejčová, a školní parlament) 

- vánoční diskotéka (Mgr. Krejčová, Mgr. A. Navrátilová a školní parlament) 

- okresní kolo pěvecké soutěţe „O hanáckyho kohóta“ (Mgr. Literová) 

- výstavka:  Den lidských práv (L. Chalánková, V. Drţálková) 

- školní kolo olympiády českého jazyka (Mgr. Janura, Mgr. Krejčová) 

- zpívání u stromečku ve škole (Mgr. Literová) 

- beseda s reţisérem Cyrilem Podolským: Animovaný film (Mgr. Literová) 

- okrsková, případně okresní kola ve florbalu ve všech kategoriích (Mgr. Pozdíšek) 

- školní kolo regionální soutěţe: Hledáme nejlepšího chemika (Mgr. Vránová) 

- zpívání anglických koled ve škole u stromečku (Mgr. Matoušek) 



9 

 

 

 

leden : 

- školní kolo recitační soutěţe (Mgr. Krejčová, Mgr. Literová a H. Svobodníková) 

- školní kolo zeměpisné olympiády (Mgr. Mitana) 

- školní kolo Pythagoriády (Mgr. Vojancová, Mgr. Mitana)  

- krmení pro ptáčky (školní druţina a EKO škola) 

- beseda s autorem Regionálních pověstí Antonínem Ošťádalem (Mgr. Literová) 

- exkurze do pěstitelské pálenice Mlýnský dvůr (Mgr. Vránová a ţáci 9 roč.)  

- pěvecké vystoupení na školním plese (Mgr. Literová)  

- školní kolo matematické olympiády pro 5.-9.roč. (Mgr. Vojancová, Mgr. Brhlíková,  

  Mgr. Mitana a Mgr. Coufalíková) 

 

 

únor :  

- okresní kolo olympiády českého jazyka (Mgr. Janura, Mgr. Krejčová ) 

- školní kolo biologické olympiády (Mgr. Z. Navrátilová) 

- okresní kolo soutěţe Mladý historik (Mgr. Janura a Mgr. Krejčová) 

- lyţařský kurz pro ţáky 7. ročníku (Mgr. Pozdíšek, Mgr. Vojancová) 

- zeměpisná soutěţ Evropa kolem nás (Mgr. Mitana) 

- okresní kolo zeměpisné olympiády (Mgr. Mitana) 

- výtvarná soutěţ ČZS (Mgr. Vlčová) 

- výtvarná soutěţ LIDICE (Bc. Hájková, Mgr. Ţiţlavská) 

- okresní kolo konverzační soutěţe v AJ pro 8. a 9. ročník (Mgr. Matoušek) 

- literární soutěţ věnovaná Jaroslavu Foglarovi (Mgr. Krejčová, Mgr. Janura a Mgr.    

  A. Navrátilová - ve spolupráci s městskou knihovnou) 

 

březen : 

- školní kolo matematické soutěţe Klokan (Mgr. Vojancová ) 

- návštěva ekocentra Iris: ekologický program „Kámen mluví“ a „Rady babky  

  kořenářky.“ (Mgr. Z. Navrátilová, Mgr. Mitana, Mgr. Vojancová, Mgr. Vránová a   

  ţáci 8.-9. roč.) 

- výtvarná soutěţ - Jaro je tady (Bc. Hájková, Mgr. Vlčová, Mgr. Kašparová, Mgr.  

  Ţiţlavská, Mgr. Babirádová) 

- výtvarná soutěţ: Voda štětcem a básní (Bc. Hájková) 

- halová kopaná pro chlapce z 6.-9. ročníku (Mgr. Mitana) 

- okresní kolo zeměpisné olympiády (Mgr. Mitana) 

- okresní kolo Astronomické olympiády (Mgr. Mitana) 

- tvorba obrazů z PET víček (školní druţina a EKO škola) 

- návštěva chovatelského zázemí DDM Orion - v rámci výuky přírodopisu  

  (Mgr. Z. Navrátilová a ţáci 7. roč.) 

- okrskové kolo ve streethockey (Mgr. Pozdíšek) 

- beseda se včelařem p. F. Černým (Mgr. Z. Navrátilová) 

- beseda o knihách s literárním kvízem pro II. stupeň (Mgr. A. Navrátilová) 

- halová kopaná pro chlapce z 6.-9. ročníku (Mgr. Mitana)  

- okresní kolo recitační soutěţe (Mgr. Krejčová a učitelé ţáků postupujících ze školního kola)  
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duben : 

- návštěva u předškoláků ve školce (Mgr. Benešová, PhDr. Nováková, Bc.  

   Crhonková, Mgr. Kantorová a učitelky budoucích 1. tříd)  

- školička nanečisto: akce s předškoláky a rodiči (Mgr. Benešová, Mgr. Vlčová,  

  PhDr. Nováková, Bc. Crhonková, Mgr. Kantorová a učitelky budoucích 1. tříd ) 
- zápis dětí do 1. ročníku (ZŘ, VP, učitelé I. stupně, pracovnice ŠPP a zástupci  

  školního parlamentu) 

- přírodovědná soutěţ Zlatý list (Mgr. Z. Navrátilová a Mgr. Procházka) 

- okresní kolo biologické olympiády (Mgr. Z. Navrátilová) 

- projektový den: Den Země (všichni) 

- sběr starého papíru pro Občanské sdruţení Šance  (Mgr. Tobolíková) 

- Den dopravní výchovy (H. Svobodníková, A. Huťková, Mgr. V. Procházka a M.  

  Ţondrová) 

- soutěţ Eurorebus - krajské kolo (Mgr. Mitana) 

- literární soutěţ Andersenova hvězdička (vyučující ČJ) 

- dopravní hřiště pro 4. ročník v Prostějově (Mgr. Kašparová a Mgr. Slavíková) 

- regionální kolo pěvecké soutěţe Hanácký skřivan I. (Mgr. Literová) 

- krajské kolo pěvecké soutěţe „O hanáckyho kohóta“ (Mgr. Literová) 

- soutěţ v anglickém jazyce: Spelling Ant (Mgr. Matoušek, Mgr. Tobolíková, Mgr.  

   Ţiţlavská, Mgr. Šírková, Mgr. A. Navrátilová a Mgr. Slavíková)  

- výtvarná soutěţ: Komenský a my (Mgr. Ţiţlavská, Bc. Hájková) 

 

 

 

květen : 

- regionální pěvecká soutěţ Hanácký skřivan II. (Mgr. Literová) 

- regionální pěvecká soutěţ Zpívající rodina (Mgr. Literová) 

- výročí osvobození ČSR: kulturní vystoupení u pomníku (Mgr. Literová ) 

- projektový Den deváťáků (Mgr. Mitana a ţáci 9. roč.)  

- okresní kolo Pythagoriády (Mgr. Mitana, Mgr. Vojancová) 

- jarní úklid okolí školy (TU 5. aţ 9. ročník) 

- návštěva EVP ekocentra Iris: program „Hydrobiologie“ (Mgr. Z. Navrátilová a ţáci  

  7. ročníku) 

- McDonalds´Cup: kopaná pro chlapce 1.-5. ročníku (Mgr. Mitana) 

- atletický čtyřboj (Mgr. Pozdíšek) 

- výtvarná soutěţ „Moje soukromí ! Nekoukat ! Nešťourat !“ (Bc Hájková) 

- školní kolo MCHO (Mgr. Vránová)  

- okresní kolo Mladých cyklistů v Prostějově (H. Svobodníková a vybraní ţáci) 

 

 

červen: 

- literární a výtvarná soutěţ pro romské ţáky Romano Suno (Mgr. Kašparová)  

- akce Vitčický les - setkání s lesními pedagogy (Mgr. Z. Navrátilová a ţáci 7. roč.) 

- Den dětí (TU a DDM) 
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- okresní kolo MCHO (Mgr. Vránová) 

- turnaj tříd v softbalu (Mgr. Pozdíšek)  

- odeslání peněz z finanční sbírky,,Ţivot dětem" (Mgr. Kašparová a ţáci třídy) 

- cyklovýlet pro ţáky 8. ročníku (Mgr. Mitana, Mgr. Pozdíšek) 

- sportovní den pro ţáky školy (Mgr. Mitana, Mgr. Pozdíšek) 

- Druţinová olympiáda (školní druţina ) 

- návštěva předškoláků ve škole (Mgr. Krejčová, PhDr. Nováková, Bc. Crhonková,  

  Mgr. Kantorová a školní parlament) 

- škola v přírodě (2 skupiny - místo: Janoušov a Ostruţná) Mgr. Vlčová a  

  TU 2. - 5. tř. 

- tradiční školní akademie (Mgr. Kašparová, Bc. Vlčková) 

- slavnostní předání závěrečných vysvědčení ţákům 9. ročníku (Mgr. Mitana) 

 

 

    

KRIZOVÉ KONTAKTY 
 

LINKA BEZPEČÍ  

bezplatná z pevné linky i mobilu - anonymní, funguje nonstop:  116 111   

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpovídáme do 3 pracovních dnů) 

http://chat.linkabezpeci.cz 
Provoz: Po+Út+Čt+So: 15,00 - 17,00 a 19,00 – 21,00 hod. 

 

LINKA 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA  

 pro metodiky prevence a pedagogické pracovníky, ţáky, studenty i rodiče  

 řeší otázky a nejasnosti týkající se kaţdodenní práce a ţivota ve škole:  

 - vztahy ve třídě mezi ţáky (šikana – její diagnostika, postup šetření, konzultace jiţ  

   učiněných kroků, následná práce se skupinou) 

 - vztahy ve škole mezi pedagogy a ţáky 

 - jakéhokoli rizikové chování ţáků (nerespektování pravidel, ubliţování a agresivní  

   jednání, drogy, sebepoškozování, sebevraţedné tendence) 

 - podezření či projevy domácího násilí, zneuţívání, týrání, zanedbávání péče   
 

INTERNET HELPLINE 

poradna pro bezpečný internet (pomoc dětským obětem internetové kriminality) 

Bezplatný telefon: 800 155 555     Provoz: NONSTOP 

Web: http://www.internethelpline.cz 
 

LINKA VZKAZ DOMŮ 
pro děti a mládeţ na útěku či vyhozené z domu 

Bezplatný telefon: 800 111 113 (dostupný z pevné sítě) 

Mobil: 724 727 777 (běţné tarify operátorů) 

Provoz: Po - Ne: 8,00 - 22,00 hod. 

 

PORADNA WEBU MINIMALIZACE ŠIKANY 
www.minimalizacesikany.cz  

http://www.internethelpline.cz/
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Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu 

internetu 
www.Horka-linka.cz 

 

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na 

Internetu 
www.napisnam.cz 

 

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM - funguje nonstop : 241 484 149      problem@ditekrize.cz 
 

RŮŢOVÁ LINKA PRO DĚTI - 272 736 263       ruzovalinka@centrum.cz 
 

KRIZOVÁ LINKA K ŠIKANĚ - denně od 8 do 18 h        

pevná linka : 286 881 059      mobil : 774 089 181 
 

PED. PSYCHOLOG. PORADNA Prostějov    582 345 139                         
ppp-prostejov@volny.cz 
 

POLICIE NĚMČICE n. H.  582 386 530          POLICIE ČR  158 
 

www.anabell.cz komplexní sluţby v oblasti poruch přijmu potravy 

 

 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI, ÚŘADY A ODBORNÍKY  
Středisko volného času Orion - nábor ţáků do krouţků a zájmových útvarů 

Středisko volného času Orion - zájmové krouţky, kurzy, tematické výlety, prázdninové tábory 

Sokol Němčice - nábor ţáků (TJ Němčice) 

Městská knihovna - besedy ve škole a exkurze ţáků do knihovny na pravidelné knihovnické lekce 

Školní parlament - pravidelné vyhodnocování námětů ze schránky důvěry, vypisování soutěţí 

mezi třídami, podíl na koordinaci celoškolních akcí 

PPP a SPC Prostějov - vyšetření ţáků s poruchami učení nebo chování 

MÚ Němčice - beseda se starostkou a členy zastupitelstva (Mgr. Krejčová a zástupci školního 

parlamentu) 

NZDM a K – centrum z Prostějova - besedy a interaktivní pořady pro ţáky 

Mgr. Ţiţlavská a Mgr. Kantorová - logopedická poradna 

Školní poradenské pracoviště (PhDr. Nováková, Bc. Crhonková) 

Policie ČR - dopravní výchova, ukázky techniky, spolupráce při řešení závaţných přestupků 

Hasičský záchranný sbor - besedy pro ţáky, ukázky techniky apod. 

 

V Němčicích nad Hanou 18. 9. 2018                           Mgr. Michaela Babirádová 

            Mgr. Pavel Janura 
 

 
 

http://www.horka-linka.cz/
http://www.napisnam.cz/
mailto:problem@ditekrize.cz
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