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Vážení rodiče, 
předkládáme Vám informace k novému školnímu roku: 
V tomto školním roce nás čekají velké změny. Stavební úpravy a 
rekonstrukce zasáhnou všechny budovy naší školy. Na budově  č. 715 po 
prázdninové výměně oken, vybudování plynové kotelny, rozvedení 
klimatizace budou v měsíci září a říjen pokračovat venkovní práce na 
zateplení budovy, výměny střešní krytiny a škola dostane novou fasádu. 
Od 1. listopadu začnou práce na modernizaci odborných učeben na II. 
stupni (budova č. 1720) a I. stupni (budova č. 1000). Vzhledem 
k omezenému provozu dojde koncem října ke stěhování tříd do 
náhradních prostorů. Předběžné rozdělení: 

1720 -  IX. A, B, C, D; VIII. A, B, C; VII. D, VII. C 

1000 -  VI. A, B, C, D; VII. A, B; II. D 

715   -  I. A, B, C;  IV. A, B, C 

Sokolovna – V. A, B, C; II. A 

Event centrum – III. A, B 

MŠ Rastislavova – III. C, D 

ZUŠ  - II. C 

Viktorka – II. B 

Prosíme Vás o trpělivost, toleranci a zvýšenou opatrnost během 

rekonstrukcí a věříme, že výsledkem bude moderně vybavená škola 

pro Vaše děti. 

 
Mgr. Jan Zábranský, ředitel školy 
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Vzdělávací program 

Vzhledem k připravovaným rekonstrukcím dochází k úpravě ŠVP. Žáci 4. 
– 5. ročníků nebudou mít informatiku a 8. ročníky nebudou v pracovních 
činnostech mít vaření, které se přesouvá do 9. ročníku. Dále dochází 
k omezení půlení hodin jazyka českého a matematiky, aby bylo možné 
výuku realizovat bez směnování. 
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Škola pro život. Od 1. ročníku vyučujeme hravou formou 
anglický jazyk, od 7. ročníku se žáci začínají učit druhý cizí jazyk – jazyk 
ruský, nebo jazyk německý. V 8. ročníku vyučujeme finanční gramotnost. 
Díky povinnému zavedení druhého cizího jazyka se snížil počet 
volitelných předmětů – žáci 8. ročníku mají jednu hodinu, žáci 9. ročníku 
mají dvě hodiny. Žákům jsme nabízeli téměř třicet volitelných předmětů. 
Na základě jejich zájmu otevíráme cvičení z jazyka českého, cvičení 
z matematiky, konverzaci v jazyce anglickém, florbal, volejbal, softbal, 
aerobik, počítačovou grafiku, chemické hry, volbu povolání, výtvarné 
činnosti, tvorbu www, dramatickou výchovu. 
Jako nepovinný předmět nabízíme náboženství a deváťákům cvičení 
z jazyka českého. 
Rozšířená výuka 
Od šestého ročníku mohou žáci navštěvovat třídu s rozšířenou výukou 
matematiky a informatiky.  
K přijímacímu řízení se mohou přihlásit žáci 5. ročníku do 3. května 2019, 
přijímací zkoušky proběhnou v úterý 7. května 2019. Skládají se 
z písemné zkoušky z matematiky a z psychotestů.  
 

Zápis do 1. tříd 
Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 5. dubna 2019. Schůzka s rodiči 
budoucích prvňáčků bude ve čtvrtek 20. června 2019. 
 

Organizace výuky 
Škola je otevřena od 7.35 hodin, vyučování začíná v 7.55 hodin. 
Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velké přestávky v atriu 
školy, na I. stupni využívají školní dvory. 
Dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci II. stupně 
trávit v učebnách dle rozpisu.  
Některé hodiny pracovních činností, výtvarné výchovy a tělesné výchovy 
budou probíhat ve dvouhodinových blocích bez přestávky. Blok končí 
o deset minut dříve, než končí daná hodina.  
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Změny začátku a ukončení vyučování a odpadlé hodiny oznamuje třídní 
učitel minimálně 1 den dopředu prostřednictvím elektronické žákovské 
knížky, v 1. – 3. třídě prostřednictvím notýsku a žákovské knížky. 
 

Zvonění    I. stupeň          II. stupeň 
1. hod.    7.55 – 8.40     7.55 – 8.40 
2. hod.    8.50 – 9.35     8.50 – 9.35 
3. hod.    9.55 – 10.40     9.50 – 10.35 
4. hod.    10.50 – 11.35   10.45 – 11.30 
5. hod.     11.50 – 12.35   11.50 – 12.35 
6. hod.    12.45 – 13.30   12.45 – 13.30 
7. hod.           13.35 – 14.20 
8. hod.           14.25 – 15.10 
9. hod.           15.15 – 16.00 
Školní družina 
Provoz školní družiny začíná v 6.30 hodin a končí v 16.30 hodin. V době 
třídních schůzek do 17.00 hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte 
do školní družiny měsíční poplatek 100 Kč, který se vybírá vždy za 
pololetí.  
Školní družina může být v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků 
také o vedlejších prázdninách a o volných dnech vyhlášených ředitelem 
školy. V tomto školním roce otevíráme šest oddělení ŠD. 
 

Zájmová činnost 
Žáci si mohou vybrat z následující nabídky kroužků:  
I.stupeň 
Předškoláček – od 2. pololetí – předškolní děti, budoucí prvňáčci, termín 
bude upřesněn – K. Ringová 
Volejbal přípravka – středa 14:00 -15:30 (1. – 3. třída), pátek 13.30 – 
15.00 (4. – 5. třída), L. Podhrázká 
Logopedická prevence – pátek 9:55 – 10:40, Š. Šimůnková 

Zpívánky  – úterý 13:30 -14:15  B.Jančaříková (2. – 5. třída) 
Dolinečka I. – čtvrtek 16:00 – 17:30   K. Vránová 
Dolinečka II. – úterý 17.00 – 19.00, A. Pluhařová  
Dolinečka III. – středa 16.30 – 18.00, L. Sojáková, R. Friedlová 
Dolinečka IV. – pátek 17.00 – 19.00, V. Friedlová, S. Miskovičová 
II.stupeň 
Zdravotnický – pondělí 14.00 – 15.30, P. Šáchová 
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Ekoškola – 1 x za tři týdny pondělí 14:00 – 14:45 hod., R. Hájková, Z. 
Čuříková 
Divadelní – středa 4 x za rok , T.Provodovská 
Turisťák – M. Motyčka, R. Mikulíková  
Všeználek – středa  14.00 – 14.45, , V. Kusáková, P. Vojtková 
Teraristika – pondělí - lichý 13.45 – 14.30, M. Motyčka 

- sudý 13:45 – 15:15, M. Motyčka 
Get Ready for Ket (7. – 8. roč.) – středa 14:00 – 15:30, E. Řezníčková 
Ready for Pet (9. roč.) – čtvrtek 14:00 – 15:30, S. Weinbergerová 
Help for English – středa 14:00 – 14:45, I. Čambalová 
Etwinning – - pondělí 14:00 – 14:45, S Weinbergerová 
Florbal – středa 14:00 – 15:30, M. Motyčka  
Volejbal – úterý 15:15 -16:45, M. Hřibňák 
                   čtvrtek 14:00 – 15:30 M. Hřibňák 
Žaliflo – pátek 14.00 – 17.00, M. Motyčka 
Francouzština s úsměvem – středa 14:00 – 14:45,  A. Klapilová 
Kytarový kroužek – středa, čtvrtek, pátek 14:00 – 14:45 T. Provodovská 
 

Kroužky společné pro oba stupně 
Šachy (začátečníci+ pokročilí) – p. Nekarda  P. Lapčík 
Náboženství – termíny a vyučující na faře  

 

Bližší informace sdělí vedoucí kroužků, případně třídní učitelé. 
 

Školní jídelna 
Žáci obědvají ve dvou školních jídelnách. Dojíždějící žáci se stravují 
o velké přestávce po 4. vyučovací hodině (pokud nemají odpolední 
vyučování nebo na II. stupni nekončí pátou hodinou).  
Přihlásit se lze i v průběhu školního roku u vedoucích školních jídelen. 
Obědy se odhlašují dopředu, v případě prvního dne nemoci do 8 hodin 
ráno. Tento den má ještě žák nárok na oběd. Pokud žák z nějakého 
důvodu ve škole chybí a nebude odhlášen, pak rodiče zaplatí plnou cenu 
oběda, což činí 47,- Kč (7 – 10 let), 49,- Kč (11 – 14 let), 51,- Kč (15 – více 
let). Strávníci mají čipy, cena je 115,- Kč. Pomocí nich si přihlašují 
a odhlašují obědy ve škole, případně volí vybrané jídlo. Všichni noví 
strávníci obdrží své přihlašovací jméno a heslo (novak.jiri), kterým se 
přihlašují do internetové jídelny, vstup je na www.strava.cz. Zařízení  
I. školní  jídelny je 6023, II. školní jídelny je 6024. Po zadání jména a hesla 

http://www.strava.cz/
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(variabilní symbol strávníka) se lze v této aplikaci pohybovat – měnit 
druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla odhlašovat. 
Strávník je vždy automaticky přihlášený na oběd č. l na celý měsíc. Pokud 
bude chtít oběd č. 2, nebo se z obědu odhlásit, má možnost si sám u 
objednávkového terminálu nebo přes internetovou jídelnu provést 
přeobjednání, či odhlášení. U oběda č. 2 je nutné provést objednání 
nejpozději 2 pracovní dny dopředu (oběd na pondělí je nutné 
přeobjednat nejpozději ve čtvrtek do 14 hodin). 
Na www.zsstmesto.cz je odkaz na www.strava.cz i aktuální jídelníčky.  
 

Třídní schůzky 
se budou konat na I. stupni 25. září, 20. listopadu, 12. března, 7. května. 
Na II. stupni 4. října, 22. listopadu, 14. března, 9. května. Vždy 
od 16 do 17.30 hodin.  
Dne 5. září se konají třídní schůzky 6. ročníku, 11. září se konají třídní 
schůzky 1. ročníku.  
Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběhnout 
po předchozí domluvě v době mimo vyučování. 
 

Školská rada 
Předsedou školské rady je Mgr. Martin Zábranský (572 416 403, 
zabransky@staremesto.uh.cz).  
 
Akce, na které Vás zveme 
- den otevřených dveří - 1. ročník 
- vánoční jarmark (6. prosinec)   II. stupeň         
-  vánoční dílničky 1. – 5. roč.  
- ples školy s polonézou žáků (18. leden) 
- pasování na čtenáře – 1. ročník  
-  rozloučení s absolventy školy  
 

Co očekáváme od Vás 
- aktivní spolupráci, konkrétní připomínky a podněty k rozvoji školy 
- pravidelné sledování žákovské knížky 
- nabízíme Vám vedení zájmových kroužků (i za finanční úhradu) 
- uvítáme jakoukoliv formu sponzorství 
 

 
 
 

http://www.zsstmesto.cz/
http://www.strava.cz/
mailto:zabransky@staremesto.uh.cz
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Včasné omlouvání absencí  
a) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, 
požádá aspoň týden dopředu písemně zástupce žáka třídního učitele 
(pro omluvení 1 dne až týdne) nebo ředitele školy (omlouvá více než 
týden) o uvolnění žáka z vyučování; 
b) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je 
zástupce žáka ze zákona povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu 
učiteli důvod jeho nepřítomnosti.  
Žádáme Vás o co nejrychlejší omlouvání, abychom včas podchytili 
neomluvenou absenci. 
Jestliže se žák nezúčastní pouze odpolední výuky, je třeba předem 
telefonicky informovat třídního učitele, případně vyučujícího předmětu. 
Pro omlouvání lze využít i elektronickou žákovskou knížku, omluvenku 
pak dodatečně zákonný zástupce zapíše do omluvného listu. Za ztrátu 
omluvného listu může udělit třídní učitel výchovné opatření. 
Jestliže žák odchází sám v průběhu dne z výuky, má datum a čas 
odchodu zapsaný v omluvném listě. Pokud odchází k lékaři, po vyšetření 
se pokud možno do výuky vrací. 
S pravidly hodnocení žáků, se školním řádem, řádem školní družiny 
a školního klubu se můžete seznámit na nástěnkách ve škole 
a na www.zsstmesto.cz. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí 
v budově II. stupně v kanceláři zástupkyně. 
 

Co se ve školním roce 2017/2018 změnilo 
V práci pokračovala ekoškola i žákovský parlament.  
Žáci skládali nanečisto zkoušky PET a KET. 
Realizujeme projekty „Šablony“, „Obědy dětem“, podrobnější informace 
získáte ve výroční zprávě, která je k dispozici i na stránkách školy. 
Pracovníci školy 
Ředitel školy:       Mgr. Jan Zábranský 
Zástupci ředitele:      Mgr. Martina Hatláková (I.st) 
                                        Mgr. Pavel Turčin (II.st) 
Výchovné poradkyně: Mgr. Iva Klimešová (I. st.), 

Mgr. Šárka Tománková (II. st.) 
Metodici prevence: Mgr. Milana Matyášová (I. st.)  

Mgr. Alan Navrátil (II. st.) 
Hospodářka školy:  Jana Trubačíková 
Vedoucí jídelen:  Iva Chvílová (I.st.)     Dagmar Horáková (II.st.) 

http://www.zsstmesto.cz/
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Školní psycholog:                                         Speciálni pedagog: 
Mgr. Ivana Burešová (II.st)                          Mgr.Bc. Kamila Ringová (I. st) 
 
Třídní učitelé – I. stupeň
I.A  Mgr. Jitka Trnčáková 
I.B  Mgr. Barbora Jančaříková 
I.C  Mgr. Iva Klimešová 
II.A Mgr. Renata Zacharová 
II.B Mgr. Ivana Buršová 
II.C Mgr. Lenka Zábranská 
II.D Mgr. Jana Hlaučová 
III.A Mgr. Vlasta Dostálková 
III.B Mgr. Milana Matyášová 

III.C Mgr. Jana Broklová 
III.D    Mgr. Hana Doležalová 
IV.A Mgr. Kateřina Tannerová 
IV.B  Mgr. Petra Popelková  
IV.C Mgr. Jana Ferdová   
V.A  Mgr. Veronika Fialová 
V.B Mgr. Karel Bednařík 
V.C Mgr. Šárka Šimůnková  

 
Třídní učitelé – II. stupeň 
VI.A  Mgr. Iveta Čambalová     
VI.B  Bc.  Tereza Provodovská 
VI.C  Mgr. Martin Motyčka   
VI.D  Mgr. Renata Mikulíková 
VII.A Mgr. Inka Kubíková     
VII.B Mgr. Ivana Burešová   
VII.C Mgr. Viera Valíčková  

   VII. D   Mgr. Jitka Kardosová 
   VIII.A   Mgr. Renata Hájková         
   VIII.B   Mgr. Veronika Kašná 
   VIII.C   Mgr. Jana Slančíková 
   IX.A     Mgr. Veronika Dočkalová 
   IX.B     Mgr. Zdeňka Kamrlová   
   IX.C     Mgr. Jaroslava Kučová    

                                                                      IX.D     Mgr. Jarmila Králová 
 

Netřídní učitelé: 
Mgr. Jarmila Balážová, Lucie Břoušková, Mgr. Zdeňka Čuříková, Mgr. 
Marek Hřibňák, Mgr. Kateřina Kamrlová, Mgr. Adéla Klapilová, 
Mgr. Veronika Kusáková, Mgr. Věra Mlčúchová, Mgr. Alan Navrátil,  Mgr. 
Emílie Řezníčková, Radim Snopek, Mgr. Šárka Tománková, Mgr. Petra 
Vojtková, Mgr. Gabriela Vybíralová, Mgr. Silvie Weinbergerová. 
 
Asistenti pedagoga:  
Bc. Eva Bauerová, Mgr. Jana Hašová, Romana Hlavičková, Blanka 
Hubáčková, Lenka Hynčicová Bc. Adéla Chromá, Bc. Renata Kalousová, 
Ing. Bc.Renata Měsíčková, Dis. Alena Mimránková, Renata Ondrašíková, 
Klára Šimíková, Irena Tognerová, Monika Trávníčková, Mgr. Zuzana 
Trnková, Leona Uhrová, Marie Zapletalová 
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Školní družina: 
Blanka Lašáková – vedoucí vychovatelka, Simona Cíchová, Dana Fialová, 
Lenka Matoušková, Eva Nováková, Martina Všetulová. 
 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy 
Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání 
s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12.dubna 
do 26. dubna, pro ostatní obory v období od 22. dubna do 30. dubna. 
Podrobné informace poskytne Mgr. Kusáková. 
 

Termíny prázdnin  
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí 
ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna.   
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února. 
Jarní prázdniny jsou stanoveny v termínu od 25. února do 3. března. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 
19. dubna. Vyučování začne v úterý 23. dubna. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do neděle 1. září. 
 

Konzultační hodiny výchovných poradců 
Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí 
od 14.00 do 15.30 hodin. 
 

Konzultační hodiny preventistů 
Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí 
od 14.00 do 15.30 hodin. 
 

Školní ztráty a úrazy 
Ztráty 
- žáci jsou pojištěni pro případ ztrát  
- žáci jsou povinni hlásit ztrátu ihned po zjištění své třídní učitelce 

(učiteli), zákonní zástupci okamžitě Policii ČR 
 

Úrazy 
- žáci jsou pojištěni pro případ úrazu  
-  žáci jsou povinni hlásit ihned každé poranění své třídní učitelce 

(učiteli), vyučujícímu tělesné výchovy nebo někomu z vyučujících 
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- pojistka může být proplacena, pokud rodiče doručí hodnocení 
bolestného od lékaře 

Pojištění má na starosti na I. stupni Mgr. Lenka Zábranská, na II. stupni 
Mgr. Marek Hřibňák. 
 

 
Adresa školy: 
 
 
 
 
 
Každý pedagogický pracovník má adresu ve tvaru: prijmeni@zsstmesto.cz 
 

Telefony: 
I. stupeň (budova č. 1000)  702 278 872 (k dispozici tel. záznamník) 
I. stupeň (budova č. 715)   608 355 780 (do 10 hodin) 
školní družina      608 355 780 (od 11.30 hodin) 
školní jídelna I. stupeň   702 278 874  

kancelář II. stupně     702 278 873 
školní jídelna II. stupeň   702 278 875 
ředitel        737 978 416 

Další užitečné kontakty: 
SVP Help Uherské Hradiště  572 564 520, svp@svphelp.cz 
KPPP Uherské Hradiště   572 551 352, pppuh@ppporzl.cz 

Linka bezpečí (zdarma)   116 111, pomoc@linkabezpeci.cz  
Úřad práce 950 170 251, 

miroslava.ulehlova@uh.mpsv.cz  
Linka SOS       577 431 333 

Máte-li zájem o podrobnější informace o naší škole, rádi Vám zapůjčíme 
Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018. Seznámit se 
můžete také se školním vzdělávacím programem, s výročními zprávami 
o činnosti školy v předcházejících letech, můžeme Vám zapůjčit školní řád 
(upravuje provoz školy, ..). Pravidelně aktualizované informace o škole 
včetně fotogalerie naleznete na webových stránkách www.zsstmesto.cz. 

 

Základní škola 
Komenského 1720 
686 03 Staré Město 

email školy: zsstmesto@zsstmesto.cz 
I. stupeň: hatlakova@zsstmesto.cz 
jídelna I. st.: jidelna1@zsstmesto.cz 
jídelna II. st.: jidelna@zsstmesto.cz 
stránky školy: www.zsstmesto.cz 

 

mailto:prijmeni@zsstmesto.cz
mailto:pppuh@ppporzl.cz
http://www.zsstmesto.cz/
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Informace školní psycholožky 
 

Vážení rodiče, 
moc Vás zdravím a těším se na spolupráci s Vámi. Ráda bych pokračovala 
v některých aktivitách, na které jste zvyklí.  
Chci navázat na dobrou spolupráci s pedagogy při vyhledávání žáků 
s potížemi ve vzdělávání a při vyhledávání žáků mimořádně nadaných. 
Pokračovat budou i poradenské konzultace a krizové intervence pro děti, 
které se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci.  
Se žáky 6. ročníku tradičně pojedu na adaptační pobyt.  
Větší pozornost chci zaměřit na posílení pozitivního klimatu 
v jednotlivých třídách s cílem předejít vzniku špatných mezilidských 
vztahů mezi dětmi a na prevenci vzniku závislostí v rámci peer programu.  
V tomto školním roce Vám nabízím práci s dětmi i v době po vyučování.  
Pro děti mám připravený speciální program Shody a rozdíly pro rozvoj 
zrakového rozlišování, rozvoj vizuální paměti, cvičení očních pohybů u 
čtení. Program je vhodný pro děti s již diagnostikovanou poruchou učení, 
ale také jako prevence, aby případné oslabení této oblasti nebylo jednou 
z příčin obtíží při nácviku čtení.  
Nabízím Vám také pomocnou ruku při řešení výukových i výchovných 
obtíží Vašich dětí formou individuálních konzultací, na kterých se spolu 
domluvíme. 
Svou pozornost bych také chtěla zaměřit na děti s obtížemi 
v koncentraci pozornosti, pro které mám připravenu řadu her a 
zklidňujících cvičení. V této souvislosti nabízím také možnost využití 
relaxačních cvičení pro děti a i praktický nácvik pro rodiče, kde se 
naučíte, jak s dítětem pracovat i doma. 
Pro jakékoli dítko, které bude mít chuť a elán procvičit si své mozkové 
závity, mám nachystaná cvičení na rozvoj paměti a logického myšlení. 
V tomto školním roce bude moje pracovní doba vypadat následovně: 
Mgr. Ivana Burešová – školní psycholog II. stupeň 
Út: 7.30 –  16.00 hod.  
Čt: 7.30 –  16.00 hod  
Mgr.Bc. Kamila Ringová - dle domluvy na tel.: 702 278 872 
Konzultace si můžete domluvit na mém tel. č. 606 055 656 nebo e-mailu: 
psycholog@zsstmesto.cz. 
Těším se na spolupráci s Vámi a přeji klidný a pohodový školní rok. 
Ivana Burešová, školní psycholožka. 

mailto:buresova@zsstmesto.cz


 11 

Informace školního metodika prevence 
Školní metodik prevence úzce spolupracuje se školní psycholožkou, 
výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence 
rizikového chování žáků. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, 
nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích 
metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků. 
Výchovnou poradkyni a školního metodika prevence najdete 
ve společném kabinetu, který se nachází na chodbě u učebny 
přírodopisu. Doufáme, že právě společné prostory zjednoduší přístup 
a komunikaci žáků, rodičů i pedagogů s výchovnou poradkyní 
a metodikem prevence, kteří se věnují podobné problematice a jejichž 
záběr se v mnohých ohledech překrývá. 
Prevenci rizikového chování se na naší škole věnuje tradičně velká 
pozornost. Mezi její hlavní náplň patří přednášková činnost pro žáky 
i pedagogické pracovníky a peer program, ve kterém využíváme princip 
pozitivního sociálního vlivu starších žáků na mladší spolužáky. Jedná se 
o skupiny vybraných dobrovolníků, které aktivně působí v oblasti 
primární prevence. 
V peer programu se zaměřujeme především na prevenci kouření, 
požívání alkoholických nápojů, užívání marihuany a nadužívání léků. Žáci 
nacvičují způsoby odmítání návykových látek, zaměřujeme se také 
na prevenci šikanování, kyberšikany a sebepoškozování. Mezi další 
témata patří auto-destruktivní závislosti, poruchy příjmu potravy, formy 
násilí, sexuální kriminalita aj. 
Pokud se Vaše dítě dostane do situace, kdy si nebude vědět rady, může 
vyhledat pomoc u školní psycholožky, metodika prevence, výchovné 
poradkyně či kteréhokoliv pedagoga.  
Děti se mohou se svými problémy anonymně svěřit schránkám důvěry. 
Na I. stupni je v suterénu naproti bufetu, na II. stupni jsou na chodbě 
u učebny přírodopisu a na chodbě u kabinetu anglického jazyka.  
Každý může také využít tzv. školní vrbu na webových stránkách školy. 
Věřím, že společně pomůžeme dětem s jejich problémy.  
 

Mgr. Alan Navrátil, metodik prevence 


