
Besedy prevence rizikového chování, osobnostní a sociální rozvoj pro školní rok 2017/2018 

 

1. září 2017 

Adaptační kurz 1. část -  6. třídy; školní psycholožka 

„Šikana“ -  6.třídy; Městská policie  

„Bezpečně v dopravě“ – 2. třídy; Městská policie 

 

2. říjen 2017 

„Domácí násilí a kyberšikana“ – 7.třídy; Městská policie 

Sociometrické šetření – 3. až 8. třídy; školní psycholožka 

„Klima ve třídě“ – 4. třída; školní psycholog 

„Čas proměn“ – 7. třídy; MP Education 

 

3. listopad 2017 

„Pohlavně přenosné choroby“ – 9. třídy; p. Hornych 

„Bezpečnost v online prostředí“ – 7. třídy; Diakonie Plzeň 

Adaptační kurz 2. část – 6. třídy; školní psycholožka 

„Pes a pravidla“ – 3. třídy; Městská policie 

„Ilegální drogy“ – 9. třídy; Městská policie 

„Mezilidské vztahy“  – 5. třídy; Diakonie Plzeň 

„Legální drogy“ – 8. třídy; Městská policie 

„Zábavní pyrotechnika“ – 4. třídy; Městská policie 

 

4. prosinec 2017 

„Odstraňujeme komunikační bariéry“ – 6. + 7. třídy; Plzeňská unie neslyšících 

„Domácí násilí“ – 7. třída; Městská policie 

 

5. leden2018 

„Pravidla jízdy v MHD" - 8. + 9. třídy; PMDP 

 

6. únor 2018 

„Odstraňujeme komunikační bariéry" - 8. + 9. třídy; Plzeňská unie neslyšících 

„Zubní prevence" - 2. + 3. + 4. třídy; Dental prevention 

 

7. březen 2018 

„Vztahy ve třídním kolektivu" - 4. třídy; Diakonie Plzeň 

„Veselé zoubky" - 1. třídy; DM 

„Moje cesta na svět" - 3. třídy; Národní iniciativa pro život 

„Moje cesta na svět plus" - 5. třídy; Národní iniciativa pro život 

„Setkání s cizí osobou" - 1. třídy; Městská policie 

„Sexuální výchova pro pokročilé" - 9. třídy; IFMSA 

Dopravní výchova - 3. třídy 

 

 



8. duben 2018 

„Policejní pohádky" - 1. + 2. třídy; Policie České republiky 

„Zebra se za Tebe nerozhlédne" - 1. třídy; Policie České republiky 

„Extremismus a kriminalita z nenávisti" - 9. třídy; IMPERATIV 

 

9. květen 2018 

„Listina základních práv a svobod" - 5. třídy; Městská policie 

 

10. červen 2018 

„Klima ve třídě" - 2. třída; školní psycholog 

Dopravní výchova - 4. + 5. třídy 


