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Aktivity v rámci výuky 
 
Aktivity preventivního charakteru a výchovy k zdravému životnímu stylu byly zařazovány na I. 
stupni především v hodinách prvouky, přírodovědy a na II. stupni v hodinách výchovy ke 
zdraví, občanské výchovy, přírodopisu a chemie. Přičemž byl kladen důraz nejen na 
informovanost o drogové nebo sexuální problematice, ale také na posilování sebedůvěry, 
řešení konfliktních situací, výchově k toleranci a respektování odlišností. Žáci se aktivizovali 
v diskusích, projektech i řízeným objevováním.  
 
Projekty a programy: 
Besedy, přednášky a exkurze: 
V rámci prevence sociálně patologických jevů k nám do školy přijel pan M. Koťátko a provedl 
několik besed s následnou reflexí. V 5. ročníku o posílení třídního kolektivu, v 7. ročníku o 
závislostech a v 8. ročníku se věnoval šikaně. Na kyberšikanu k nám přijel do 6. tř. pan 
Pančenko z PČR. 
Na prvním stupni proběhly pořady paní Enochové, Černobílé vykřičníky, Smolíček a Karkulka. 
9. a 8. třída byla v Rokytnici nad Jizerou na preventivní akci Hrou proti AIDS a 5. třída 
v Semilech na akci věnované kriminalitě. 
Zdravé stravování si děti připomněly v rámci Zdravé pětky (celá škola) a dva týmy z naší školy 
se účastnily soutěže Zdravá svačinka. Jeden tým se dostal až do celorepublikového kola. 
Naše škole se každý rok účastní výpomocí projektu Patříme k sobě. 
Druhá a šestá třída v rámci projektu Hasík absolvovala dvě přednášky a návštěvu hasičské 
stanice v Semilech. 5. třída byla na dnech otevřených dveří v nemocnici v Semilech. 
Pro žáky prvního stupně je určen projekt „Zdravé zuby“. Letos si celá škola zopakovala, jak 
správně zuby čistit, se studentkami stomatologie v projektu Dental Prevention. 
Již tradiční akcí byla rovněž dopravní soutěž a dětské dopravní hřiště v Košťálově. 
Pravidelná je účast našich žáků na sportovních akcích pořádaných především AŠSK ČR, jako 
byly např.: plavání, turnaje v sálové kopané, florbalu nebo vybíjené, Pohár rozhlasu či Dětské 
olympijské hry. Škola je stále zapojena do projektu Česko sportuje, žáci 1. i 2. stupně opět 
plnili disciplíny, řešili vědomostní kvízy. Získali jsme opět stříbrnou medaili.  
Rovněž tradiční je již projektový den k bezpečnosti a mimořádným situacím pro žáky prvního 
a druhého stupně. Letos s přednáškou a ukázkou výstroje a výzbroje hasičů z Vysokého nad 
Jizerou. 
Škola i v letošním roce pokračovala v programu Recyklohraní. 
Školní větrník 2x ročně vydávají žáci 9. třídy s paní učitelkou a tento projekt byl v minulosti 
oceněn Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. 
Děti čtou nevidomým dětem – projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci, jedná se o 
nahrávání audioknih pro nevidomé děti a mládež. Nepravidelně se ho účastníme již několik 
let. Letos získal jednu z hlavních rolí žák 8. třídy. 

 

 

 



 
Charitativní akce: 
Světluška – sbírka na pomoc nevidomým  
Červená stužka – sbírka na pomoc nemocným HIV  
CPK Chrpa  
Život dětem  
SIDUS  
Květinový den proti rakovině 
Patříme k sobě – koncert spoluobčanů s různým druhem postižení 
Odvoz plastových víček pro Barunku 
Čtení pomáhá 
Azyl pes 
 
Spolupráce s dalšími organizacemi 
Spolupráce s jinými organizacemi stále funguje. Jedná se o Městský úřad Vysoké nad Jizerou, 
o PPP Semily, Policii ČR Semily, TJ Vysoké nad Jizerou, Asociací školních sportovních klubů 
ČR, Divadelní spolek Krakonoš, Vlastivědné muzeum, Městskou knihovnou, ZUŠ Semily, ZUŠ 
Jablonec nad Jizerou a dalšími. 
 
Informovanost a dostupný materiál k prevenci 
Většina informací byla žákům předávána během výuky ať již formou diskuse, pomocí 
propagačních materiálů, DVD, samostatného internetového vyhledávání apod. 
Spolupráce s rodiči byla vcelku dobrá. Některé informace preventivního charakteru byly 
poskytnuty rovněž rodičům v rámci třídních schůzek. 
Nikdo zatím neměl potřebu využít konzultačních hodin metodika prevence. 
Metodik prevence si zjišťoval pomocí dotazníků výskyt sociálně nežádoucích jevů na škole. 
Schránka důvěry stále funguje a i v letošním roce byla využita. 
Samozřejmostí je předávání informací získaných na školeních metodiků prevence a setkáních 
metodiků, ostatním kolegům. 
 
 
 


