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Minimální preventivní program Bolevecké základní školy Plzeň 

 
 

náměstí Odboje 18 
školní rok 2018/2019 

 
I. pololetí  
 
Nespecifické prostředky : 
- plnění Školního vzdělávacího programu Bolevecké základní školy pro všechny 

 ročníky v různých předmětech dle Minimálního preventivního programu Bolevecké 
 základní školy Plzeň   

- projekty ze školního vzdělávacího programu multikulturní výchova (Barevný život, 
 Den jazyků, případně jiné)   
- schránka důvěry, školní parlament   
- schůzky s rodiči   
- návštěva Pracovního úřadu   
- vycházky   
- návštěvy kulturních představení  
- pobyt ve škole v přírodě  
- sportovní kroužky a školní sportovní turnaje   
- Školní Molten liga 4+1 
- práce trenérů ve sportovních oddílech házené a volejbalu   
 
Specifické prostředky : 
 
- preventivní akce Policie ČR a Městské policie  
- interaktivní besedy pro I. i II. stupeň   
- adaptační kurz pro 1. a 6.ročníky   
- konzultace s učiteli, třídními učiteli, školním metodikem prevence nebo výchovnou 

poradkyní   
- práce školního metodika prevence s třídními kolektivy v rámci třídnických hodin 

apod. 
- spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi  

(P-centrem, Policií České republiky, Městskou policií, Hasičským záchranným 
sborem České republiky, Úřadem městského obvodu Plzeň 1, případně dalšími 
státními či certifikovanými odbornými pracovišti) 

- vzdělávání pedagogů  
- spolupráce s rodiči v rámci specifických prostředků   
 
 
II.pololetí 
 
Nespecifické prostředky : 



 1 

- plnění Školního vzdělávacího programu Bolevecké základní školy pro všechny 
 ročníky v různých předmětech dle Minimálního preventivního programu Bolevecké 
 základní školy Plzeň 
- projekty ze školního vzdělávacího programu multikulturní výchova (Den jazyků, 

případně jiné)   
- schránka důvěry, školní parlament 
- schůzky s rodiči 
- kurz „Těšíme se do školy“ pro budoucí žáky 1.tříd 
- vycházky 
- návštěvy kulturních představení 
- pobyt ve škole v přírodě  
- školní výlety 
- sportovní kroužky a školní sportovní turnaje   
- Školní Molten liga 4+1 
- Olympijské dny Bolevecké základní školy 
- Olympiáda 87. mateřské školy 
- práce trenérů ve sportovních oddílech házené a volejbalu 
 
Specifické prostředky : 
- dopravní výchova ve spolupráci s Policií ČR 
-  spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi  

(P-centrem, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem České 
republiky, Úřadem městského obvodu Plzeň 1, případně dalšími státními či 
certifikovanými odbornými pracovišti) 

- interaktivní besedy pro I. i II. Stupeň 
- práce školního metodika prevence s třídními kolektivy v rámci třídnických hodin 

apod. 
- návštěva soudního přelíčení a beseda s přísedícím soudcem 
- návštěva dopravního hřiště – žáci I. stupně 
- konzultace s učiteli, třídními učiteli, školním metodikem prevence nebo výchovnou 

poradkyní   
- vzdělávání pedagogů  
- spolupráce s rodiči v rámci specifických prostředků   
 
 

 


