
VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
2020/2021 

 
Ve školním roce 2020/2021 nedošlo na naší škole k žádným závažným jevům, které by 

ohrožovaly přirozený rozvoj žáků. 
V loňském školním roce jsme se nesetkali s žádným z rizikových projevů chování. 

Absence našich žáků je řádně omluvena a případně doložena lékařským potvrzením. Případné 
drobné výchovné problémy jsou vždy řešeny aktuálně v rovině třídní učitel x rodič x žák. 
Prozatím jsme nemuseli na naší škole vyhodnocovat rizika závažného chování a jednání a 
přijímat opatření proti těmto jevům. 

Veškeré preventivní programy byly uspořádány v souladu s Celoročním plánem akcí a 
prolínaly se napříč celou výukou. 

 
 
Tematické týdny: 
Září – ,,Do školy se těšíme – mnohé se v ní naučíme“ 
             ,,Silniční pravidla dobře znej, s jistotou je užívej“   

 
Říjen – „Stromy barvami září – vítáme podzim v kalendáři “ 
              ,,Plody podzimu sklízíme – košíky bohatě plníme“ 
              „Vítr fouká dobrá zpráva – dráček na nás pentlemi mává“ 
 
Listopad – „Lesy dobře střež – chráníš tím zvěř “ 
                   „V ten adventní čas, pokoj a klid nechť přijde mezi nás“ 
 
Prosinec – „Vločky sněhu letí – přišla zima děti!“ 
                  ,,Mikuláši přijď zas k nám, písničku ti zazpívám“ 
                  ,,Koledy si zazpíváme – Vánoce jimi přivítáme“            
 
Leden – „Zimní sporty rádi máme – zimu si moc užíváme!!!“ 
               ,,Pololetí tady máme, vysvědčení dostáváme – už to není sen, je to slavnostní den!“ 
 
Únor – „Co je dobré pro tělíčko? – zdravá strava – cvičeníčko!“ 
             ,,Vstupte děti – vstupte v sál – je maškarní karneval“ 
 
Březen – „Ptáčci už nám štěbetají – že je jaro v našem kraji“ 
                ,,Knížka je můj kamarád – do knihovny půjdu rád!“ 
                „Všechny holky, které znám – pomlázkou vymrskám“ 
  
Duben – „Záchranné složky znám, v nutnosti je přivolám“ 
               ,,Přírodu si chráníme – odpad třídit umíme!“ 
               ,,Již k nám opět letí – čarodějky na koštěti“ 
            
Květen – „Maminky svůj svátek slaví – děti s láskou objímají“ 
                ,,Myslivec a jeho pes – chrání zvěř a celý les“ 
                ,,Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát – hudba je náš kamarád“ 
 
Červen – „Slunce pálí, voda láká, výletů je čas – horké léto vítej mezi nás“  
                 ,,Všechny děti potěšíme – svátek s nimi oslavíme“ 
                 „Slavnostně se rozloučíme, na prázdniny vyrazíme“ 



             
Projektové dny:  
Únor – ,,Zdravý životní styl“ 
 
 
 
Akce pořádané školou: 

1. Mikulášská nadílka 
2. Slavnostní předávání vysvědčení za 1. pololetí  
3. Vycházky do centra města Hranice, zámecké zahrady a okolí 
4. Hudební vystoupení žáků ZUŠ Odry 
5. Muzikoterapie  
6. Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky a ukončení školního roku 

 
 
 
Mimoškolní akce: 

1. Exkurze na autobusové a vlakové nádraží – 1.,2.,3.,4. třída 
2. Výlet ZOO Ostrava – 2., 3. a 4. třída 
3. Výlet do Obůrky pod Hůrkou – 2., 3., a 4. třída  
4. Výlet do Jindřichova – 2., 3., a 4. třída  
5. Výlet do Teplic nad Bečvou – 2., 3., a 4. třída 

 
 

Pro žáky naší školy záměrně vybíráme více kulturních akcí, které jsou propojeny se 
zpěvem a hudbou. Návštěva těchto akcí je vždy dobře naladí, jsou spontánní a rádi 
spolupracují s účinkujícími. Naši žáci jsou velice kultivovaní, dodržují pravidla a zásady 
slušného chování, a tím dělají dobré jméno naší škole. Dosud nikdy nemuseli pedagogové 
řešit jakékoli kázeňské problémy (neruší, nevykřikují, naslouchají, …). 
 
 

O všech školních aktivitách průběžně informujeme v regionálním tisku – Hranický týden a 
na webových stránkách školy www.detskecentrumhranice.cz. 

 
Při všech školních i mimoškolních aktivitách jsou dodržována výrazná bezpečnostní 

opatření.  Žáci jsou vždy poučeni o zásadách bezpečného chování a jednání. 
 
 
 
 

 
 

V Hranicích dne  24. 8. 2021        Zpracoval:       Petr Škrobánek 
                                                   

                                                               Školní metodik prevence   
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