
ZŠ a MŠ Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín 

 

 

 

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ Z DŮVODU 

COVID-19 

 

DODATEK K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU 

PROGRAMU 

 

 

 

2020/2021 

  



 

Zpracoval metodik prevence Mgr. Michaela Tomicová. 

V Bohumíně 30. září 2020 

 

 

 

 

 

 

Projednali členové ŠPP dne ……………………………….. 2020. 

 

Mgr. Barbora Bolcarovičová ………………………………………………. 

Mgr. Zdeňka Országová ……………………………………………………… 

Mgr. Michaela Tomicová ……………………………………………………. 

Mgr. Jarmila Jeská ……………………………………………………………… 

Mgr. Michal Noga ……………………………………………………………… 

Mgr. Hana Potyszová ………………………………………………………… 

 

 

 

Obsah 
 

Zhodnocení situace ................................................................................................................................. 3 

Plán pro zpětnou adaptaci ...................................................................................................................... 3 

Prevence .................................................................................................................................................. 3 

Školní rok 2020/2021 .............................................................................................................................. 3 

 

 

 

 



Zhodnocení situace 

V loňském roce 2019/2020 byla preventivní činnost ovlivněna nařízením Vlády ČR, a to uzavřením 

škol a zakázáním osobní přítomností žáků ve školách od 11. března. Školy následně přešly na formu 

distanční výuky. Situace měla vliv na vztahovou rovinu u žáků, na jejich pracovní návyky, režim dne, 

tempo práce a celkový přístup k výuce, který je při prezenční formě aktivnější. Distanční výuka zvýšila 

také riziko ohrožení on-line prostředím, ve kterém žáci trávili více času než doposud.  

 

Plán pro zpětnou adaptaci 

Škola během celého září realizovala tzv. Plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Třídní 

učitelé naplánovali pro své třídy aktivity, které pomohly žákům se opět začlenit do plnohodnotného 

vzdělávacího procesu, znovu věnovali čas spolupráci, toleranci, obavám i očekáváním. 

Možnosti aktivit: 

• třídnické hodiny 

• komunitní kruhy 

• skupinové hry 

• tvorba třídních pravidel 

• návštěva školního psychologa 

• motivační pohovory s žáky 

• nabídka doučování 

• adaptační pobyt 

 

Materiál Až se sejdeme ve škole pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po 

izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19 

https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2020/05/Az-se-sejdeme-ve-skole-krizovy-plan.pdf  

Prevence  

Po celý rok napříč předměty je nutné se věnovat problematice kyberprostoru, nebezpečí sociálních 

sítí a v případě potřeby odkázat na užitečné kontakty nabízející pomoc.  

Školní rok 2020/2021 

V případě nových vládních opatření týkajících vzdělávání žáků základních škol ve školním roce 

2020/2021 budou preventivní aktivity pozastaveny či realizovány v upravené podobě odpovídajícím 

vydaným nařízením. 

https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2020/05/Az-se-sejdeme-ve-skole-krizovy-plan.pdf

