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1) Úvod
Minimální preventivní program bude ve školním roce 2017/ 2018 zaměřen:





na snížení výskytu rizikového chování
na zásady slušného chování
na osobnostní a sociální rozvoj žáků
na multikulturalitu, toleranci a solidaritu

2) Charakteristika školy







jde o úplnou základní školu nacházející se ve spádové obci
naše škola pracuje podle vzdělávacího programu Barevná škola
škola je plně vybavena, součástí je mateřská škola, školní družina, školní jídelna
má k dispozici tělocvičnu, školní hřiště, kurty, počítačovou učebnu s připojením
na internet, jazykové učebny a učebny pro odborné předměty, vlastní webové
stránky
žáci mohou navštěvovat volnočasové aktivity, jejich seznam je součástí přílohy MPP

3) Cíle MPP, dlouhodobé
Prevence rizikového chování, dlouhodobé cíle pro jednotlivé oblasti prevence:







prevence šikanování - vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, vztahy
mezi žáky, žáky a učiteli, důraz na stanovení, dodržování pravidel chování
ve společnosti (škole), vzájemná tolerance a spolupráce, podpora mezilidských
vztahů, osobnostního a morálního rozvoje žáka, snížení rizika vlivů narušujících
zdravý osobnostní vývoj žáka
prevence záškoláctví, šikanování - vytváření pozitivního klimatu a bezpečného
prostředí ve škole
prevence vandalismu - vedení žáků k ochraně majetku
prevence zneužívání návykových látek, zvláště kouření
prevence v oblasti virtuálního prostoru - prevence kyberšikany

4) Krátkodobé cíle na školní rok
V tomto školním roce bychom se chtěli v rámci prevence zaměřit především na vytváření

pozitivního klimatu ve třídách, vytváření bezpečného prostředí ve škole, na morální
rozvoj žáků a zásady slušného chování, na pomoc, toleranci a multikulturalitu.

S minimálním preventivním programem bude korespondovat celoškolní projekt zaměřený
na multikulturní výchovu. Projekt bude nazván „Nic není jen černobílé“ a bude realizován
ve třech etapách: 1) Multikulturní kalendář (prezentace 25. 10. 2017)
2) Kladný hrdina (prezentace únor 2018)
3) Nebojme se handicapu (prezentace 1. 6. 2018)
Celoškolní projekt bude podporovat:
- osobnostní, sociální a morální rozvoj
- pěstování pozitivních mezilidských vztahů, spolupráci a vzájemnou toleranci, respekt
k odlišným sociokulturním skupinám
- důležitost integrace jedince
Minimální preventivní program bude průběžně aktualizován a upravován dle aktuální
situace.
Zásady prevence:
- dodržování školního řádu
- využití věkově přiměřených metod, aktivit (výtvarný projev, dotazníky, sportovní a hudební
soutěže, turnaje, skupinová práce ve vyučování, pěstování pozitivních vztahů, projektové
vyučování, volnočasové aktivity)
- vzdělávání žáků v oblasti zdravého životního stylu
- nástěnka s tematikou patologických jevů (1. patro školy)
- možnost využít schránku důvěry
- informování o poradenských možnostech
- schůzky žákovského parlamentu
- využívání knihovny, dalších materiálů a metodických pomůcek
- zařazení třídnické hodiny jako součást výuky (1 krát za měsíc) na prvním i druhém stupni

5) Priority na jednotlivých stupních

Priority na 1. stupni
o výchova ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému chování, využívání metod
aktivního učení (prvouka, přírodověda)
o vytváření pozitivního klimatu ve třídách, pravidla chování
o nabídka volnočasových aktivit
o včasné odhalování SPU, řešení jejich nápravy (dyslektický kroužek)
o spolupráce s rodiči, se školní družinou, 2. stupněm
Priority na 2. stupni
o výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních
o účast na KPPP, dle nabídky
o důvěryhodné a dostupné poradenství
o vytváření pozitivního klimatu ve třídách
o odhalování poruch chování
o nabídka volnočasových aktivit
o spolupráce s rodiči
o spolupráce s 1. stupněm, příprava aktivit pro menší spolužáky

6) Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny na školní rok 2016/2017
o Plánované aktivity pro žáky


základ tvoří výuka na 1. stupni v prvouce, přírodovědě a vlastivědě, na 2. stupni
v občanské výchově, přírodopisu, výchově ke zdraví
Aktivity nad rámec školního vzdělávacího programu

Jednorázové akce:


NP přichází do škol - 2. ročník
Lektoři: pracovníci NP Podyjí
Plánováno: září, říjen



Právní vědomí - 6. ročník

Lektoři: kurátoři pro mládež, MěÚ Znojmo
Témata: šikana, záškoláctví, drogy, kriminalita, partnerství a sociální vztahy, životní hodnoty,
sebeúcta, stravovací problémy, práva a povinnosti dětí a mládeže, kde hledat pomoc
Rozsah: 2 vyučovací hodiny
Plánováno: únor


Poruchy příjmu potravy - 7. ročník
Lektoři: MěÚ Znojmo
Témata: objasnění pojmů bulimie, mentální anorexie, jak se těmto poruchám
vyvarovat, kde hledat pomoc
Plánováno: listopad



Návštěva nízkoprahového centra Coolna - 9. ročník
Lektoři: pracovníci nízkoprahového centra
Plánováno: červen



Návštěva Okresního soudu Znojmo – 9. ročník - účast na soudním přelíčení



Skrytá nebezpečí Internetu:
-

Kyberšikana – 6. roč.

-

Netolismus – 7. roč.

-

Sexting – 8., 9. roč.

Lektoři: Radomír Palacký (ACET ČR) – certifikované programy primární prevence
Plánováno: listopad, červen
Preventivní aktivity pro jednotlivé ročníky budou upravovány dle aktuální situace
a nabídky.



Aktivity pro učitele - během školního roku

o Spolupráce kolegů při vytváření MPP, seznámení s MMP, spolupráce při akcích
školy
o Informování učitelů o nových materiálech, metodách, tématech
o Seznámení s novými dokumenty v této oblasti, metodickými pokyny
o Spolupráce vyučujících při vytváření tematických plánů, návaznost na MPP
o Stanovení konzultačních hodin
o Informování vyučujících o dalších možnostech spolupráce s okresním metodikem
prevence
o Informační seznam čísel (jejich doplňování a aktualizace), literatury, internetových
adres – během školního roku
o Zapojení učitelů do realizace MPP
o Návaznost na činnost předmětových komisí (především předmětovou komisi
výchov)


Spolupráce s výchovným poradcem

o Stanovení konzultačních hodin
o Spolupráce při vytváření MMP a řešení problémových situací, vedení žákovského
parlamentu


Spolupráce s vedením školy

o Informování a schválení MPP
o Informování vedení školy o plnění MPP
o

Seznámení vedení s KPPP, jeho náplní, dobou realizace (září, říjen)


Spolupráce s rodiči

o Informováni o MPP a s ním souvisejících aktivitách

o Seznámení s činností poradenského pracoviště (výchovné poradenství, prevence
rizikového chování, kariérové poradenství) – uvedeno na webových stránkách školy
o Seznámení rodičů s aktivitami, které probíhají, jejich organizací, s obsahem MPP –
září
o Návrh na zapojení rodičů do některých aktivit (závody dračích lodí, sportovní aktivity)
o Možná spolupráce Sdružení rodičů, finanční podpora některých preventivních aktivit

7) Spolupráce s odborníky dalšími organizacemi


PPP Znojmo - vyšetření žáků, konzultace, účast v KPPP, školení školního
metodika prevence

a ostatních pedagogických pracovníků, zajištění

přednášek, besed, jiných preventivních programů spolupráce při řešení
závažných situací souvisejících s projevy rizikového chování


Instituce zapojené do programu KPPP OSPOD Znojmo, nízkoprahové centrum COOLNA Znojmo, ACET ČR



Dětský lékař - konzultace



Obecní úřad - seznámení s aktivitami MPP, možná spolupráce, otázka finanční
podpory preventivních aktivit

8) Přehled tematických okruhů ve školním vzdělávacím programu:
Prvouka, 1. – 3. třída
Domov
- místo, kde bydlím, bydliště, adresa, telefon; dům – jeho označení, členění, byt
- důležitá telefonní čísla – 150, 155, 158
Škola
- vstup do školy, nové vztahy, prostory školy a její funkce

- školní řád, jak je škola organizována - rozvrh hodin, přestávky, volné dny, prázdniny,
stravování, pohyb v prostorách školy, poznávání prostor školy, orientace ve škole
a v nejbližším okolí
- dopravní výchova - bezpečná cesta do školy a ze školy, činnost chodce v silničním
provozu, riziková místa a situace
Soužití lidí
- člověk-tvor společenský, potřeba vzájemné pomoci, dorozumění, poznávání jiných
- vzájemné seznamování lidí – blízkých, známých, cizích
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem
i nedostatkům, lidé různých ras a národností
- mezilidská komunikace, seznamují se základními právy a povinnostmi
Chování lidí
- základní společenská pravidla chování mezi lidmi – ve škole, doma, na veřejnosti (negativní
projevy chování)
- příklady řešení konfliktních situací mezi lidmi ( ve třídě) dohodou, nenásilných způsobem,
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality
- rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům
Právo a spravedlnost
- na příkladech uvést (rozlišit) základní práva lidí (dětí)
- rozpoznat, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo porušuje tato práva
Péče o zdraví
- poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života a jako důležitou hodnotu
v životě člověka
- učí se poskytovat první pomoc, osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých
životních situacích
- zdraví a nemoc, úraz, základní pravidla při užívání léků
- zdravý denní režim, základní návyky osobní hygieny, péče o zevnějšek
- drobná poranění, první pomoc, přivolání pomoci dospělého

- zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchování potravy, vhodná skladba
stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými
krví

(hepatitida,

HIV/AIDS),

prevence

nemocí

a

úrazů,

první

pomoc

při drobných poraněních
- partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině,
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahu, etická stránka sexuality
Výživa a zdraví
- denní stravovací a pitný režim, vliv stravy na zdraví
Návykové látky a zdraví
- kouření, alkohol, drogy (injekční stříkačky, nebezpečí přenosu HIV), jiné škodliviny
- chemické prostředky užívané v domácnosti a práce s nimi
- počítače a jejich nebezpečí
- odmítání návykových látek – dar od cizího člověka
- návykové

látky,

hrací

automaty

a

počítače,

závislost,

nebezpečí

komunikace

prostřednictvím elektronických médií
Osobní bezpečí
- bezpečné chování v různém prostředí – sám doma, sám na ulici
- bezpečné chování při různých činnostech, nebezpečí zneužití mladších a slabších
(šikanování, týrání, zastrašování)
- brutalita ve filmech a kreslených seriálech
- nebezpečná místa v okolí bydliště a školy
- krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, označování nebezpečných látek,
dopravní značky
- předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky
aj.), přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového
volání, správný způsob volání na tísňovou linku, linka důvěry, krizová centra

Přírodověda a vlastivěda, 4. – 5. ročník
Domov
- vztah ke známým lidem a věcem, ochrana osobních údajů před cizími lidmi (nesděluje
adresu, telefon domů)
Škola
- prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa
a situace
Rodina
- funkce rodiny, rozdělení rolí v rodině, rodinné prostředí, život rodiny (základní mezilidské
vztahy v rodině)
Soužití lidí
- mezilidské vztahy, komunikace
- principy demokracie, pomoc nemocným, sociálně slabým (solidarita)

Chování lidí
- pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality
- rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům
Právo a spravedlnost
- základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy
Právo a spravedlnost
- uplatňování základních práv dítěte (šikana, zastrašování, zneužívání a jak na ně
upozornit), linka důvěry
- práva a povinnosti žáků školy
- protiprávní jednání, právní ochrana občanů
Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
- biologické a psychické změny v dospívání, rodina a partnerství

- etická stránka sexuality- nevhodné a vulgární výrazy, nevhodné projevy
- reprodukční zdraví – přenosné nemoci pohlavním stykem, HIV/AIDS – a cesty jeho přenosu
Péče o zdraví, zdravá výživa
- péče o zdraví v rodině, preventivní a lékařská péče, některé cesty přenosu infekčních
nemocí
- osobní a intimní hygiena, hygiena odívání, duševní hygiena, ochrana proti slunečnímu
záření
- denní režim, aktivní pohyb, otužování, relaxace
- reklamní vlivy – pravdivost a nepravdivost reklamy
- drobné úrazy a jejich ošetření, poskytnutí základní péče při nemoci v rodině, přivolání první
pomoci
- hygiena a bezpečnost při pohybových aktivitách
- vliv stravování na zdraví, výživa a civilizační nemoci (obezita..), zdravý jídelníček
Návykové látky a zdraví
- návykové látky a jejich zdravotní rizika (kouření, alkohol, drogy a jiné škodliviny)
- zdravotní rizika spojená s hracími automaty a počítači
- jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- chemické látky používané v domácnosti – jejich zdravotní rizika
Osobní bezpečí
- bezpečné chování v rizikovém prostředí
- bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty
- krizové situace – šikanování, týrání, sexuální zneužívání)
- brutalita a jiné formy násilí v médiích
- služby odborné pomoci – linky důvěry a bezpečí, krizová centra, pomoc výchovného
poradce, učitele, policie

Občanská výchova
6. ročník
- život ve škole, práva a povinnosti žáků – vnitřní řád školy, činnost žákovské samosprávy
- tělesné a duševní změny v dospívání
- intimní a duševní hygiena
- denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, pohybový režim
- partnerství, manželství a rodičovství, vztahy v rodině, výchovné styly
- domov, jeho hodnota
- náhradní rodinná péče, sexuální zneužívání dětí
7. ročník
- lidská setkání - rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc
lidem v nouzi
- vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, konflikty v mezilidských vztazích, problémy
lidské nesnášenlivosti
- zásady lidského soužití – morálka a mravnost, pravidla chování, dělba práce, výhody
spolupráce
- lidská setkání - rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc
lidem v nouzi
- vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, konflikty v mezilidských vztazích, problémy
lidské nesnášenlivosti
- historické proměny stravy, doporučení pro zdravou výživu, poruchy příjmu potravy
výživové směry a výživová doporučení
- návykové látky, jejich zdravotní rizika, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření,
zbraně, nebezpečné látky), zákonné normy a návykové látky, kamarád bere drogy
- osobní bezpečí, šikana
- rizika silniční a železniční dopravy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity,
postup v případě dopravní nehody (tísňová volání, zajištění bezpečnosti)
- základy první pomoci
- psychohygiena – zvládání stresu a hledání pomoci, psychická onemocnění, násilí namířené
proti sobě samému, těžké životní situace, jejich zvládání

8. a 9. ročník
- sebepoznání, sebepojetí, podobnost a odlišnost lidí (projevy chování, rozdíly v prožívání,
myšlení a jednání, osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter), dopad vlastního
jednání a chování
- vnitřní svět člověk a utváření vědomí vlastní identity (vnímání a poznávání skutečnosti,
sebe i druhých lidí, smysl života a náhražky smyslu života, temperament)
- osobní rozvoj (cíle a plány, sebepoznání a sebevýchova, pěstování vůle, motivace
a aktivita)
- hodnotové postoje a rozhodovací dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích,
pomáhající a prosociální chování
- komunikace – verbální a neverbální
- bezpečná komunikace, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií,
sebeochrana, vzájemná pomoc v rizikových a krizových situacích
- lidská práva – vývoj, práva dítěte protiprávní jednání – porušování lidských práv
(individualismus,

kolektivismus,

rasismus,

antisemitismus,

xenofobie,

anarchie,

terorismus, politická diskriminace...)
- člověk a právo – právní způsobilost, právní systém, druhy práva
- náboženské sekty
- požadavky na partnera, partnerku, láska, přátelství
- podmínky pro uzavření manželství, lidé pro manželství nevhodní
- věrnost, úcta, pochopení, řešení konfliktních situací
- metody antikoncepce, pohlavní choroby, zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako
součást osobnosti, promiskuita
Výchova ke zdraví, přírodopis
8., 9. ročník
- výživa a zdraví – zásady správného stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování
na zdraví, poruchy příjmu potravy
- tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam
pohybu pro zdraví, režim dne

- stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání
únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti, psychická onemocnění
- civilizační choroby – zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana
zdraví při různých činnostech, chování v železniční a silniční dopravě, trestní zodpovědnost
při nedodržování pravidel
- podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí
a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví
- podpora zdravého životního stylu

9) Kontakty a literatura
Okresní metodik prevence: Mgr. Vladěna Spáčalová, e-mail: spacalova@orgman.cz,
Pedagogicko - psychologická poradna Znojmo, tel.: 515 260 077, 602 543 917
Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Lenka Možná,
e- mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky, tel.: 541 658 301
Centrum prevence,Sdružení Podané ruce,o.s., Margareta Hvižďová,
prevence@podaneruce.cz,Hapalova 22, Brno 621 00, tel. 549 211 278, 603 88 61 13
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PhDr. Lenka Skácelová, Bc. Tereza
Kaufová, skacelova@pppbrno.cz, kaufova@pppbrno.cz, Sládkova 45, Brno 613 00, tel.: 548
526 802, 723 522 765
Programy primární prevence a kontakty realizované ve Znojmě
www.prevenceznojmo.estranky.cz
Kontakty na lektory:
- Správa Národního parku Podyjí
Návštěvnické stř. Správy NP Podyjí,
infocentrum@nppodyji.cz, m.: 606 710 300

Ing.

Svatava

Holubová,

tel.:

515291630,

-Oblastní Charita Znojmo,
Magdala – pomoc obětem obchodovánís lidmi a nucené prostituce, Jana Kopečková, DiS,
tel.:515221987, magdala.znojmo@caritas.cz
Tereza – Pomoc obětem domácího násilí, Mgr. Barbora Pavelková, DiS, tel.:515223088,
736529292 tereza.znojmo@caritas.cz

- Dům dětí a mládeže Znojmo,
Marta Malenová, tel.: 515224144, malenovaddm.znojmo@seznam.cz
- Městská policie Znojmo
Bc. Petr Hladký, tel.: 515225555, hladky@mp.muznojmo.cz
- Městský úřad Znojmo
kurátoři pro mládež odd. soc. právní ochrany dětí,
Ilona Holcmanová, tel.: 515216571, iIlona.Holcmanova@muznojmo.cz
Mgr. Blanka Pinďáková, tel.: 515216565, blanka.Pindakova@muznojmo.cz
Ladislav Bártík DiS., tel.: 515216566, Iadislav.bartik@muznojmo.cz
Bc.Gabriela Moltašová, tel. 515216568. gabriela.Moltasova@muznojmo.cz
Klub COOLNA Znojmo
Vedoucí pro Znojmo: Mgr. Robert Knebl +420 731 626 147, +420 515 541 971
Další pracovníci: Veronika Čeperová, DiS., Bc. Stanislav Maar, Mgr. Darja Kršková +420 739
389 277, +420 515 541 971
Facebook: Klub Coolna Znojmo YouTube: KLUBCOOLNAZnojmo Skype: coolna.znojmo
email: Robert:robert.knebl@charita.cz, Verča:verca.coolna@gmail.com,
Darja: darja.street@gmail.com
Probační a mediační služba Znojmo
Adresa je: Rudoleckého 14, Znojmo 66902 a telefonický kontakt na p. ředitele je:
Mgr. KRPATA Pavel, 515 264 677 M: 731 621 320 a email: pkrpata@pms.justice.cz
Další zaměstnanci PMS Znojmo:
Mgr. POSPÍCHALOVÁ Marta, 515 221 932 M: 734 362 930 mpospichalova@pms.justice.cz
Mgr. BLÁHA Jaroslav, 515 222 529 jblaha@pms.justice.cz
SOVOVÁ Šárka, DiS. 515 221 881 ssovova@pms.justice.cz
Mgr. VOBORNÁ Martina, 515 222 537 mvoborna@pms.justice.cz
Mgr. VOBORNÝ Miloš, 515 221 881 mvoborny@pms.justice.cz
Bližší informace o PMS najdeš na tomto odkazu: http://www.firmy.cz/detail/1901509probacni-a-mediacni-sluzba-znojmo.html

Důležité webové stránky:
www. prevence- info.cz, www.adiktologie.cz, www. drogy- info.cz, www.drogy.net,
www.msmt.cz/socialni-programy/prevence-uzivani-tabaku-alkoholu-a-jinych-drog-u,
www.poradenskecentrum.cz
Rizikové chování v dopravě: www.ibesip.cz, www.cdv.cz, www.adiktologie.cz, www.uamkcr.cz.
Poruchy příjmu potravy: Web. odkazy: www.idealni.cz, www.doktorka.cz , www.lekarna.cz,
www.anabell.cz, www.stop-ppp.estranky.cz, www.boulimie-anorexie.ch
Alkohol: www.sananim.cz, www.drnespor.eu
Syndrom týraného dítěte - CAN: www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)
Školní šikanování: www.linkabezpeci.cz, Společenství proti šikaně, www.sikana.org, Internet
poradna, www.internetporadna.cz, další kontakty na webu Minimalizace šikany
Kyberšikana:www.saferinternet.cz,www.bezpecne-online.cz,www.protisikane.cz,
www.minimalizacesikany.cz, http://prvok.upol.cz, www.e-bezpeci.cz
Homofobie: www.stud.cz , www.gejt.cz
Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus: www.sekty.cz/www/index.php,
www.antisemitismus.wz.cz, www.helcom.cz, www.clovekvtisni.cz, www.ustrcr.cz

10) Zájmové útvary, kroužky na školní rok 2017/2018
Pondělí
700 - 750

florbal - chlapci

Durajka

1. - 5. ročník

705 - 740

ping-pong

Reischlová

6. - 9. ročník

1245 - 1315

flétna

Fajkusová

2. - 5. ročník

1400 - 1530

vaření

Floriánová

6. - 9. ročník

1400 - 1500

sborový zpěv

Luskačová

2. - 5. ročník

od 1300

náboženství

p. Sokulski

1. - 2. ročník

od 1400

náboženství

p. Sokulski

3. - 4. ročník

od 1500

náboženství

p. Sokulski

5. - 6. ročník

od 1700

náboženství

p. Sokulski

7. - 9. ročník
Úterý

650 - 750

matematika

Křápek

9. ročník

650 - 750

matematika

Vršková

9. ročník

705 - 750

basketbal - hoši

Padalíková

7. - 9. ročník

1150 - 1220

flétna

Fajkusová

1. ročník

1150 - 1320

logické hry

Kuchaříková

1. ročník

1500 - 1545

sportovní hry

Lacinová

1. - 3. ročník
Středa

700 - 750

florbal - chlapci

Durajka

1. - 5. ročník

1150 - 1320

logické hry

Trmalová

1. ročník

1400 - 1500

český jazyk

Bínová

9. ročník

1400 - 1500

český jazyk

Reischlová

9. ročník

1400 - 1600

keramika

Sedlářová

2. - 9. ročník
Čtvrtek

705 - 750

basketbal - dívky

Padalíková

7. - 9. ročník

počítače

Hrdličková

5. ročník

1500 - 1545

šikovné ruce

Suchánková

1. - 3. ročník

1500 - 1600

taneční

Fajkusová

9. ročník

1500 - 1700

šachový

Leischner

1. - 9. ročník
Pátek

700 - 750
1400 - 1450

florbal - dívky

Bartas

1. - 9. ročník

volejbal

Padalíková

8. - 9. ročník

Zpracovala Mgr. Kamila Reischlová, školní metodička prevence.
V Tasovicích dne 8. 9. 2017

