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Kdo jsmeKdo jsme

�� Jsme stJsme střřednedněě velkvelkáá mměěstskstskáá šškola, kola, 
kterou  navkterou  navššttěěvuje 282 vuje 282 žžáákkůů, kte, kteřříí jsou jsou 
vyuvyuččovovááni veni ve 13 t13 třřííddáách. Ve ch. Ve šškole kole 
ppůůsobsobíí 26 pedagogických pracovn26 pedagogických pracovnííkkůů a a 
12 nepedagogických pracovn12 nepedagogických pracovnííkkůů.  .  
ŠŠkola mkola máá modernmoderníí vybavenvybaveníí, odborn, odbornéé
uuččebny ebny –– informainformaččnníí centrum, centrum, 
výpovýpoččetnetníí technika, biologie, ciztechnika, biologie, cizíí
jazyky, výtvarnjazyky, výtvarnáá a hudebna hudebníí výchova, výchova, 
chemie a fyzika, keramickchemie a fyzika, keramickáá ddíílna, lna, 
ttěělocvilocviččna a venkovnna a venkovníí hhřřiiššttěě ss umuměělým lým 
povrchem. Soupovrchem. Souččááststíí šškoly je koly je šškolnkolníí
drudružžina a ina a šškolnkolníí jjíídelna.delna.



�� VyuVyuččujeme podle ujeme podle šškolnkolníího vzdho vzděělláávacvacíího programu pro zho programu pro záákladnkladníí
vzdvzděělláávváánníí Most do Most do žživota a dle programu Zivota a dle programu Záákladnkladníí šškola. kola. 

�� Projekt TvoProjekt Tvořřiviváá šškola jehokola jehožž obsahem je obsahem je ččinnostninnostníí uuččeneníí vyuvyužžíívvááme me 
ve výuce na  1. stupni, stejnve výuce na  1. stupni, stejněě tak i tak i daltonskdaltonskéé vyuvyuččovováánníí. Ve v. Ve vššech ech 
ttřřííddáách postupnch postupněě zazařřazujeme interaktivnazujeme interaktivníí výuku.výuku.

�� Od roku 2003 jsme zapojeni do celonOd roku 2003 jsme zapojeni do celonáárodnrodníí ssííttěě šškol podporujkol podporujííccíích ch 
zdravzdravíí ZdravZdraváá šškola kola –– rozvrozvííjjííme me žživotnivotníí kompetence kakompetence kažžddéého dho dííttěěte te 
tak, aby tak, aby úúcta ke zdravcta ke zdravíí a schopnost chovat se odpova schopnost chovat se odpověědndněě ke zdravke zdravíí
svsvéému i druhých patmu i druhých patřřila mezi jeho celoila mezi jeho celožživotnivotníí priority.priority.

�� Pracujeme v  projektu Motýl aneb výlety trochu jinak Pracujeme v  projektu Motýl aneb výlety trochu jinak -- vedeme dvedeme děěti ti 
ke zdravke zdravéému mu žživotnivotníímu stylu.mu stylu.

�� Od roku 2005 pracujeme na programu BezpeOd roku 2005 pracujeme na programu Bezpeččnnáá šškola, který je kola, který je 
zamzaměřěřen na prevenci en na prevenci úúrazrazůů dděěttíí..



�� „„VVššichni lidichni lidéé majmajíí
prpráávo na zdravvo na zdravíí a a 
bezpebezpeččí“í“ tento tento 
popožžadavek tvoadavek tvořříí
zzááklad pro plklad pro pláán n 
prevence nehodovosti prevence nehodovosti 
a sna sníížženeníí úúrazrazůů dděěttíí a a 
mlmláádedežže nejen ve e nejen ve 
šškole, ve tkole, ve třříídděě, ale , ale 
vv rráámci celmci celéé BezpeBezpeččnnéé
komunity mkomunity měěsta sta 
KromKroměřěříížž. . 



NabNabíídka dka šškoly aneb co se u nkoly aneb co se u náás ds děěti ti 
naunauččíí??

�� Problematika BezpeProblematika Bezpeččnnéé šškoly je koly je 
zakotvena ve zakotvena ve ŠŠkolnkolníím vzdm vzděělláávacvacíím m 
programu pro zprogramu pro záákladnkladníí vzdvzděělláávváánníí Most Most 
do do žživota.ivota.

�� VV rráámci programu Bezpemci programu Bezpeččnnáá šškola kola 
realizujeme  ve vrealizujeme  ve vššech tech třřííddáách 1. stupnch 1. stupněě
projekt Bezpeprojekt Bezpeččnnáá ttřříída. Mda. Mááme tme třříídndníí
pravidla bezpepravidla bezpeččnnéého chovho chováánníí a a 
jednjednáánníí, kter, kteráá dodrdodržžujeme. Uujeme. Uččííme se me se 
jak nezpjak nezpůůsobit sobit úúraz sobraz soběě ani druhani druhéému. mu. 
UUččííme se, jak si pome se, jak si poččíínat, nebo pnat, nebo přřivolat ivolat 
pomoc ppomoc přři i úúrazu nebo mimorazu nebo mimořřáádndnéé
ududáálosti.losti.

�� Ve Ve šškolnkolníí drudružžininěě pracujeme podle pracujeme podle 
projektu Bezpeprojektu Bezpeččnnáá šškolnkolníí drudružžina, ina, 
který je orientovaný na osobnkterý je orientovaný na osobníí bezpebezpeččíí
a pa přředchedcháázenzeníí úúrazrazůům ve m ve šškolnkolníí
drudružžininěě i mimo ni. Pli mimo ni. Pláán n ččinnostinnostíí a a 
aktivit se odvaktivit se odvííjjíí od mood možžných rizik v ných rizik v 
jednotlivých rojednotlivých roččnníích obdobch obdobíích. ch. 

�� ŽŽááci druhci druhéého stupnho stupněě ppřřipravujipravujíí pro svpro svéé
mladmladšíší spoluspolužžááky projekty, ve kterých ky projekty, ve kterých 
formou formou „„dděěti uti uččíí dděětiti““ prohlubujprohlubujíí
vvěědomosti a dovednosti mladdomosti a dovednosti mladšíších ch 
spoluspolužžáákkůů vv oblasti Prvnoblasti Prvníí pomoci, pomoci, 
dopravndopravníích situacch situacíí čči osobni osobníího bezpeho bezpeččíí..



�� SpeciSpeciáálnlníí ppééčče je ve je věěnovnováána na žžáákkůům se specifickými vzdm se specifickými vzděělláávacvacíími mi 
potpotřřebami (individuebami (individuáálnlníí vzdvzděělláávacvacíí plpláány, dva reedukany, dva reedukaččnníí kroukroužžky: ky: 
logopedický a dyslektický, asistentka pedagoga, pravidelnlogopedický a dyslektický, asistentka pedagoga, pravidelnéé
konzultakonzultaččnníí hodiny  specihodiny  speciáálnlníího pedagoga  z ho pedagoga  z PPP vPPP v KromKroměřěříížži).i).

�� PPřři výuce vyui výuce využžíívvááme modernme moderníí formy prformy prááce pro ce pro žžááky zajky zajíímavmavéé a a 
motivujmotivujííccíí

�� Krizový plKrizový pláán pro pn pro přříípad ohropad ohrožženeníí bezpebezpeččíí žžáákkůů zahrnuje vymezenzahrnuje vymezeníí
kompetenckompetencíí a pa přříímou nmou náávaznost na systvaznost na systéém podpory vem podpory veřřejnejnéého zdravho zdravíí
a ochrany obyvatelstva za mimoa ochrany obyvatelstva za mimořřáádných uddných udáálostlostíí

�� VV rráámci vzdmci vzděělláávváánníí pedagogických pracovnpedagogických pracovnííkkůů navnavššttěěvujeme vujeme 
seminsemináářře a e a šškolenkoleníí a zvya zvyššujeme tak kompetence ujeme tak kompetence pedped. pracovn. pracovnííkkůů
vv oblasti oblasti řřeeššeneníí krizových situackrizových situacíí. . 



KdyKdyžž potpotřřebujeme radu ?ebujeme radu ?

Ve Ve šškole pracuje kole pracuje žžáákovský kovský 
parlament sloparlament složžený ze zený ze záástupcstupcůů
jednotlivých tjednotlivých třřííd, který na d, který na 
pravidelných schpravidelných schůůzkzkáách ch 
projednprojednáávváá ss vedenvedeníím m šškoly svkoly svéé
nnáávrhy, nvrhy, náámměěty a problty a probléémy. Je my. Je 
zzřříízena schrzena schráánka dnka důůvvěěry a mry a mááme me 
momožžnost konzultovat svnost konzultovat svéé starosti a starosti a 
problprobléémy smy s ttřříídndníími umi uččiteli, iteli, 
výchovnou poradkynvýchovnou poradkyníí, speci, speciáálnlníími mi 
pedagogy a psychology zpedagogy a psychology z PPP PPP 
KromKroměřěříížž, výchovnou poradkyn, výchovnou poradkyníí
pro volbu povolpro volbu povoláánníí, , šškolnkolníím m 
metodikem pro prevenci metodikem pro prevenci 
patologických jevpatologických jevůů..



Organizace výukyOrganizace výuky
PPřřestestáávky jsou urvky jsou urččeny keny k relaxaci a odporelaxaci a odpoččinku. Vinku. Vššichni ichni žžááci se mohou ci se mohou 
volnvolněě pohybovat vpohybovat v prostorprostoráách ch šškoly. O velkkoly. O velkéé ppřřestestáávce majvce majíí momožžnost vyunost využžíít t 
šškolnkolníí hhřřiiššttěě nebo tnebo těělocvilocviččnu. Bezpenu. Bezpeččnost dnost děěttíí zajizajiššťťujujíí pedagogickpedagogickéé dozory.dozory.



ZajZajíímavmavéé šškolnkolníí projektovprojektovéé dnydny

�� OsobnOsobníí bezpebezpeččíí pro 1. stupepro 1. stupeňň
�� BezpeBezpeččnnáá cesta do cesta do šškolykoly
�� BezpeBezpeččnnáá šškolnkolníí drudružžinaina
�� BezpeBezpeččnnáá ttřříídada
�� Na kolo jen s pNa kolo jen s přřilbouilbou
�� PrvnPrvníí pomoc pro pomoc pro žžááky 5. ky 5. roročč. . 

ppřřipravujipravujíí žžááci IX. tci IX. třříídy dy 
�� Kolo je mKolo je můůj kamarj kamaráád pro d pro žžááky ky 

4. 4. roročč. p. přřipravujipravujíí žžááci VIII. tci VIII. třříídydy
�� TTřříídndníí klima pro klima pro žžááky VI. tky VI. třříídd
�� SeznamovacSeznamovacíí výlety pro výlety pro žžááky VI. tky VI. třříídd
�� ŠŠikana pro ikana pro žžááky VII. tky VII. třříídd
�� Den proti kouDen proti kouřřeneníí
�� Den bez autDen bez aut
�� Dny zdravDny zdravíí



�� Do programu zahrnujeme aktivity, kterDo programu zahrnujeme aktivity, kteréé smsměřěřujujíí k podpok podpořře zdrave zdravíí aa
prevenci sociprevenci sociáálnlněě patologických jevpatologických jevůů. Ve spolupr. Ve spoluprááci se ci se šškolnkolníímm
metodikem prevence, PPP a SVP nabmetodikem prevence, PPP a SVP nabíízzííme me žžáákkůům zajm zajíímavmavéé aktivity. aktivity. 

�� VyuVyužžíívvááme navme naváázanou spoluprzanou spoluprááci s organizacemi a odbornci s organizacemi a odbornííky: ky: 
mměěstskstskáá policie a Policie policie a Policie ČČR R –– AjaxAjaxůůvv zzáápisnpisníík, Akce Dopisy k, Akce Dopisy řřidiidičůčům,m,

ČČervený kervený křříížž, St, Střřednedníí zdravotnickzdravotnickáá šškola, Stkola, Střřednedníí pedagogickpedagogickáá šškola a kola a 
KK--centrum centrum -- preventivnpreventivníí akce a besedy, HZS Zlakce a besedy, HZS Zlíínsknskéého kraje, obho kraje, obččanskanskéé
sdrusdružženeníí Jaspis Jaspis –– volnovolnoččasovasovéé aktivity, dopravnaktivity, dopravníí hhřřiiššttěě, Knihovna , Knihovna 

KromKroměřěříížžskaska, Bezpe, Bezpeččnnáá komunita mkomunita měěsta Kromsta Kroměřěříížž..

�� Zveme rodiZveme rodičče k e k úúččasti na spoleasti na společčných akcných akcíích a hledch a hledááme optimme optimáálnlníí
zpzpůůsoby zapojensoby zapojeníí rodirodičůčů do programu.do programu.

SpolupracujemeSpolupracujeme



Projekt Dny zdravProjekt Dny zdravíí



BezpeBezpeččnnáá ulice je jednou z aktivitulice je jednou z aktivit
BezpeBezpeččnnéé komunity mkomunity měěsta Kromsta Kroměřěříížž,,
kterou pro dkterou pro děěti organizujti organizujíí slosložžky ky 
IntegrovanIntegrovanéého zho zááchrannchrannéého systho systéému. mu. 

Na kolo jen s pNa kolo jen s přřilbouilbou
vede vede žžááky k ochranky k ochraněě svsvéého zdravho zdravíí
respektovrespektováánníí dopravndopravníích pch přředpisedpisůů aa
zvlzvláádnutdnutíí role cyklisty na vozovce.  role cyklisty na vozovce.  



UUččííme se nejen ve me se nejen ve šškolekole

�� ŽŽááci vci vššech tech třřííd I. stupnd I. stupněě
vyjvyjíížždděějjíí do do šškol vkol v ppřříírodroděě, kde , kde 
probprobííhháá výuka formou výuka formou 
projektovprojektovéého vyuho vyuččovováánníí. . 

�� ŽŽááci 3. a 4. roci 3. a 4. roččnnííku se ku se úúččastnastníí
plaveckplaveckéého  výcviku. ho  výcviku. 

�� VV rráámci dopravnmci dopravníí výchovy výchovy žžááci ci 
navnavššttěěvujvujíí dopravndopravníí kroukroužžek  a ek  a 
dopravndopravníí hhřřiiššttěě kde zkde zíískajskajíí ve ve 
IV. tIV. třříídděě prprůůkaz cyklisty. kaz cyklisty. 

�� VV VI. tVI. třřííddáách realizujeme ch realizujeme 
seznamovacseznamovacíí výlety s výlety s novnověě
vytvovytvořřenými tenými třříídndníími kolektivy, mi kolektivy, 
protoprotožže ke k nnáám pm přřichicháázejzejíí žžááci ci 
zz neneúúplných zplných záákladnkladníích ch šškol.kol.

�� VV VII. roVII. roččnnííku ku žžááci absolvujci absolvujíí
lylyžžaařřský výcvikový kurz.ský výcvikový kurz.

�� KaKažždorodoroččnněě popořřááddááme me řřadu adu 
exkurzexkurzíí, , šškolnkolníích výletch výletůů a a 
zzáájezdjezdůů..



Volný Volný ččas as –– zzáájmovjmovéé aktivityaktivity

�� NaNašše e šškola je od r. 1994 kola je od r. 1994 
ččlenem Asociace lenem Asociace šškolnkolníích ch 
sportovnsportovníích klubch klubůů. V. V rráámci mci 
tohoto klubu rozvtohoto klubu rozvííjjíí svou svou 
ččinnost 5 sportovninnost 5 sportovníích krouch kroužžkkůů. . 
NabNabíídka je dka je šširokirokáá: volejbal, : volejbal, 
pohybovpohybovéé hry, fotbal, hry, fotbal, florbalflorbal
mmííččovovéé hry. Zhry. Z daldalšíších ch 
zzáájmových kroujmových kroužžkkůů, kter, kteréé
pracujpracujíí na nana našíší šškole,  dkole,  děětem tem 
nabnabíízzííme: dopravnme: dopravníí, divadeln, divadelníí, , 
klkláávesový, mavesový, maňňááskový krouskový kroužžek ek 
zdravzdravéého stylu ho stylu žživota, redakce ivota, redakce 
šškolnkolníího ho ččasopisu.asopisu.



Spolupracujeme s o. s. Jaspis 

Organizujeme pro žáky projekt
Volnočasové aktivity

Učíme žáky  jak trávit aktivně a 
zajímavě volný čas



HodnocenHodnoceníí sousouččasnasnéého stavuho stavu

�� NaNašše e šškola je sice nejstarkola je sice nejstaršíší
zzáákladnkladníí šškolou vkolou v KromKroměřěříížži, i, 
vv roce 2005 oslavila 100 let od roce 2005 oslavila 100 let od 
svsvéého zaloho založženeníí, av, avššak ak žživot ivot 
uvnituvnitřř je modernje moderníí a a 
vv neustneustáálléém vývoji. Hlm vývoji. Hláássííme se me se 
kk novým formnovým formáám a metodm a metodáám m 
prprááce, a tedy i kce, a tedy i k projektu projektu 
BezpeBezpeččnnéé šškoly, který koly, který úúzce zce 
souvissouvisíí ss programem programem 
podporujpodporujííccíím zdravm zdravíí ve ve šškole. kole. 
Je zJe zřřejmejméé, , žže ve v dnedneššnníí
uspuspěěchanchanéé dobdoběě je nezbytnje nezbytnéé a a 
ve ve šškole zvlkole zvlášášťť, v, věěnovat dnovat děětem tem 
maximmaximáálnlníí úúsilsilíí vv rozvoji a rozvoji a 
formovformováánníí jejich osobnostjejich osobnostíí, ale , ale 
nelze ani opomnelze ani opomííjet jejich jet jejich 
bezpebezpeččíí a jejich zdrava jejich zdravíí prpráávvěě
vhodnou prevencvhodnou prevencíí ve snve sníížženeníí
úúrazovosti.razovosti.



Projekt OsobnProjekt Osobníí bezpebezpeččíí

Žáci 9. ročníku učí mladší spolužáky

• jak se správně připoutat v autosedačce
• co jsou to mimořádné události
• k čemu slouží a jak se používá hasicí

přístroj



BEZPEBEZPEČČNNÁÁ ŠŠKOLA VKOLA V NANAŠŠICH ICH 
PODMPODMÍÍNKNKÁÁCHCH

VV oblasti zajioblasti zajiššttěěnníí bezpebezpeččíí žžáákkůů pravidelnými kontrolami a revizemipravidelnými kontrolami a revizemi
nnáářřadadíí, n, nááččininíí a prostor pa prostor přředchedcháázzííme mome možžným nebezpeným nebezpeččíím a m a úúrazrazůům.m.

PPřřed vstupem do odborných pracoven, ped vstupem do odborných pracoven, přřed zahed zaháájenjeníím sportovnm sportovníích      ch      
šškolnkolníích i mimoch i mimošškolnkolníích  akcch  akcíí žžááky vky vžždy poudy pouččííme o bezpeme o bezpeččnosti a chovnosti a chováánníí..

VV pracovnpracovnáách, ve tch, ve třřííddáách i na chodbch i na chodbáách ch šškoly dohlkoly dohlíížžííme na bezpeme na bezpeččnost dnost děěttíí
pedagogickým dozorem a  citlivpedagogickým dozorem a  citlivěě korigujeme jejich chovkorigujeme jejich chováánníí a jedna jednáánníí..

Motivujeme Motivujeme žžááky kky k aktivnaktivníí úúččasti vasti v programu.programu.

DDůůslednsledněě dodrdodržžujeme pravidla bezpeujeme pravidla bezpeččnnéého provozu ho provozu šškoly vkoly vššemi emi úúččastnastnííky.      ky.      

Budujeme pozitivnBudujeme pozitivníí socisociáálnlníí klima ve tklima ve třřííddáách a ve ch a ve šškole. kole. 



Pokusme se tedy spolePokusme se tedy společčnými silami vytvnými silami vytváářřet et 
pro napro našše de děěti bezpeti bezpeččný svný svěět.t.

Integrujeme Výchovu ke zdravIntegrujeme Výchovu ke zdravíí, sleduj, sledujííccíí ccííle bezpele bezpeččnnéé šškoly pkoly přříímo vmo v
ŠŠVP, formovVP, formováánníím kompetencm kompetencíí žžáákkůů vv oblasti zdravoblasti zdravéého ho žživotnivotníího stylu.ho stylu.

Vedeme Vedeme žžááky kky k samostatnsamostatnéému rozhodovmu rozhodováánníí a toleranci ka toleranci k druhým.druhým.

VyuVyužžíívvááme aktivit mme aktivit měěsta Kromsta Kroměřěříížž konaných vkonaných v rráámci Bezpemci Bezpeččnnéé komunitykomunity
(Den Zem(Den Zeměě, Na kolo jen s, Na kolo jen s ppřřilbou, Nilbou, Náárodnrodníí dny bez dny bez úúrazrazůů a jina jinéé aktivityaktivity
Projektu ZdravProjektu Zdravéé mměěsto).sto).

UUččííme dme děěti chrti chráánit svnit svéé bezpebezpeččíí, adekv, adekváátntněě reagovat vreagovat v mimomimořřáádných dných 
situacsituacíích, zajistit, pch, zajistit, přříípadnpadněě poskytnout Prvnposkytnout Prvníí pomoc. Vpomoc. V rráámci programu mci programu 
Ochrana Ochrana ččlovlověěka za mimoka za mimořřáádných uddných udáálostlostíí, který je integrov, který je integrováán do n do 
výuky na I. i II. stupni Zvýuky na I. i II. stupni ZŠŠ, p, přřipravujeme dipravujeme děěti na tyto mimoti na tyto mimořřáádndnéé situacesituace
a seznamujeme je sa seznamujeme je s jejich zjejich záávavažžnostnostíí..



Projekt PrvnProjekt Prvníí pomocpomoc

žžááci 9. roci 9. roččnnííku uku uččíí svsvéé mladmladšíší spoluspolužžááky, ky, 
jak zvljak zvláádnout zdnout zááklady resuscitace, klady resuscitace, 
ooššetetřřeneníí zranzraněěnnéého ho čči pi přřivolivoláánníí
odbornodbornéé pomoci.pomoci.

Dopisy Dopisy řřidiidičůčůmm
aktiviaktivita dta děěttíí 1. stupn1. stupněě, kter, kteráá
vyuvyužžíívváá spoluprspoluprááce s mce s měěstskou policistskou policiíí..



Co chcemeCo chceme

ÚÚrazy drazy děěttíí a mla mláádedežže jsou globe jsou globáálnlníím problm probléémem soumem souččasnasnéé
spolespoleččnosti. Ale nosti. Ale úúraz nenraz neníí, a, ažž na výjimky, nna výjimky, nááhoda. Velkhoda. Velkáá ččáást dst děětských tských 
úúrazrazůů mmáá stejnstejnéé okolnosti, kterokolnosti, kteréé se opakujse opakujíí, a proto lze velk, a proto lze velkéé
ččáásti sti úúrazrazůům pm přředejedejíít.t.
Program BezpeProgram Bezpeččnnáá komunita je zamkomunita je zaměřěřený na snený na sníížženeníí incidence a incidence a 
zzáávavažžnosti nosti úúrazrazůů pro vpro vššechny vechny věěkovkovéé kategorie, ve vkategorie, ve vššech oblastech ech oblastech 
lidsklidskéé ččinnosti. Prvninnosti. Prvníí informace o problematice Bezpeinformace o problematice Bezpeččnnéé šškoly jsme koly jsme 
zzíískali  na 1. mezinskali  na 1. mezináárodnrodníím seminm semináářři o Bezpei o Bezpeččných ných šškolkoláách , který se ch , který se 
konal vkonal v KromKroměřěříížži vi v roce 2004. V roce 2005 jsme zahroce 2004. V roce 2005 jsme zaháájili spoluprjili spoluprááci ci 
ss Ing. ZdeIng. Zdeňňkem kem VopiVopiččkoukou. Pravideln. Pravidelněě se se úúččastnastnííme akcme akcíí a aktivit, ktera aktivit, kteréé
organizuje kancelorganizuje kanceláářř ZdravZdravéé mměěsto a Bezpesto a Bezpeččnnáá komunita Kromkomunita Kroměřěříížž. Od. Od
roku 2000 se roku 2000 se úúččastnastnííme Nme Náárodnrodníích dnch dnůů bez bez úúrazrazůů vv KromKroměřěříížži. Soui. Souččááststíí
ttěěchto dnchto dnůů byla i mise Dbyla i mise Děětstvtstvíí bez bez úúrazrazůů, tehdy z, tehdy zíískala naskala našše e šškolakola
prvenstvprvenstvíí a va vííttěěznznéé drudružžstvo bylo odmstvo bylo odměěnněěno no úúččastastíí vv Praze vPraze v soutsoutěžěžnníímm
klkláánníí popořřáádandanéé ve spoluprve spoluprááci sci s OPS PODANOPS PODANÁÁ RUKA. V roce 201O jsmeRUKA. V roce 201O jsme
podali ppodali přřihlihlášášku do Mezinku do Mezináárodnrodníí ssííttěě BezpeBezpeččných ných šškol. kol. 



Vzhledem kVzhledem k tomu, tomu, žže se nae se našše e šškola nachkola nacháázzíí vv ruruššnnéém centru mm centru měěsta sta 
obklopenobklopenáá ze vze vššech stran nebezpeech stran nebezpeččným dopravnným dopravníím ruchem, m ruchem, 
rozvrozvííjjííme na 1. stupni  tme na 1. stupni  tééma ma „„BezpeBezpeččnnáá cesta do cesta do šškolykoly““, kter, kteréé nenneníí
vv BezpeBezpeččnnéé komunitkomunitěě nijak novnijak novéé, av, avššak je stak je stáále aktule aktuáálnlníím problm probléémem.mem.
Podle metodiky Centra dopravnPodle metodiky Centra dopravníího výzkumu byl vho výzkumu byl v roce 2004 zpracovroce 2004 zpracováánn
audit dopravnaudit dopravníí bezpebezpeččnosti nosti šškol. Mkol. Měěstskstskáá policie dohlpolicie dohlíížžíí na bezpena bezpeččný ný 
dopravndopravníí provoz vprovoz v blblíízkosti nazkosti našíší šškoly vkoly v rannranníích hodinch hodináách, kdy dch, kdy děěti ti 
ppřřichicháázejzejíí do do šškoly. Nadkoly. Nadáále se touto tematikou chceme zabývat, aby si le se touto tematikou chceme zabývat, aby si 
dděěti vti vččas uvas uvěědomily, domily, žže jsou i jako chodci rovnocennými e jsou i jako chodci rovnocennými úúččastnastnííky ky 
silnisilniččnníího provozu se svými prho provozu se svými práávy i povinnostmi.vy i povinnostmi.



Spolupracujeme s Ing. ZdeSpolupracujeme s Ing. Zdeňňkem kem VopiVopiččkoukou

besedujemebesedujeme
šškolkolííme se me se 
diskutujeme o probldiskutujeme o probléémechmech



Expedice K2

lyžařský výcvikový kurz pro žáky 
7. ročníku 

učíme žáky zvládnout První pomoc 
při lyžování a zimních hrách

• ošetření poranění či úrazu

• doprava raněného v náročných   
podmínkách



PriorityPriority
�� Rozpoznat, co mRozpoznat, co můžůže zpe způůsobit sobit úúraz raz 

čči poi pošškozenkozeníí..

�� Chovat se tak, abych nezpChovat se tak, abych nezpůůsobil sobil 
úúraz sobraz soběě ani druhani druhéému. mu. 

�� UmUměět si poradit vt si poradit v ppřředchedcháázenzeníí i pi přři i 
vzniku vzniku úúrazu.razu.

�� Pochopit svPochopit svéé mmíísto a sto a úúlohu lohu 
vv prevenci prevenci úúrazrazůů dděěttíí a mla mláádedežže.e.

�� AktivnAktivněě se zapojit do protise zapojit do protiúúrazovrazovéé
výchovy.výchovy.

�� Svoji Svoji ččinnostinnostíí nezpnezpůůsobit sobit 
(nezavinit) (nezavinit) úúraz, poraz, pošškozenkozeníí. . 



ZZáávvěěrr

�� Projekt BezpeProjekt Bezpeččnnáá šškola bude kola bude úúspspěěššnněě realizovrealizováán pouze tehdy, n pouze tehdy, 
jestlijestližže pedagogický sbor ve spolupre pedagogický sbor ve spoluprááci sci s rodirodiččovskou ovskou 
veveřřejnostejnostíí a spolupracuja spolupracujííccíími orgmi orgáány a institucemi bude ny a institucemi bude 
pracovat a postupovat jako jednotný tým. Jestlipracovat a postupovat jako jednotný tým. Jestližže budou  e budou  
svou kasvou kažždodenndodenníí prprááci vykonci vykonáávat svat s chutchutíí a tvoa tvořřivivěě hledat  hledat  
novnovéé cesty jak lcesty jak léépe tento program naplpe tento program naplňňovat.ovat.

�� PPřřááli bychom si, aby nali bychom si, aby našše e šškola byla vkola byla vžždy mdy míístem výchovy a stem výchovy a 
vzdvzděělláánníí, jak k, jak k tomu byla ptomu byla přřed ved vííce nece nežž sto lety psto lety přředuredurččena, ena, 
ale takale takéé mmíístem, kde se dstem, kde se děěti i dospti i dospěěllíí ccííttíí bezpebezpeččnněě. . 

�� PPřřííjemnjemnéé psychosocipsychosociáálnlníí klima vytvklima vytváářříí prostor pro aktivnprostor pro aktivníí
prprááci, vnci, vnášíáší do lidskdo lidskéého ho žživota radost  a  pohodu.  A to je ivota radost  a  pohodu.  A to je 
ccíílem nalem našíší prprááce.ce.


