
Minimální protidrogový program 

 
Školní družina ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod 

 
 

Cílem prevence ve školní družině je: 
 
 

-zajímavou a pro žáky zábavnější formou přiblížit a hlouběji objasnit pojem „protidrogová 

prevence“ 

 
-připravit žáky na to, jak se závislosti bránit 

 
 

- vést žáky ke smysluplným aktivitám ve volném čase, věnovat jim dostatek času, 
umět jim naslouchat, pomáhat a nezklamat je a hlavně je vést k pocitu hrdosti na svou 
individualitu (nemít strach být jiný než ostatní) a k sebevědomí. Je třeba žáky vést k 
zodpovědnosti za své chování, důvěřovat jim, ale prověřovat je a budovat s nimi pevný 
hodnotný systém, jako je upřímnost, vztah k sobě samému a vztah k lidem. 

 
Různými aktivitami dáváme žákům školní družiny návod, jak smysluplně trávit volný čas. 

 
 

Vzhledem k nízkému věku žáků školní družiny velmi pečlivě vybíráme a organizujeme 
akce přímo se dotýkající problematiky drog. Volíme spíše vše formou hry, estetického 
zážitku a vlastního prožitku nabízených aktivit. 

 
Prevence v naší školní družině se proto zaměřuje na tři základní oblasti : 

 
 

1. spolupráce školní družiny s rodiči  
2. spolupráce školní družiny se školou  
3. mimoškolní aktivity dětí - volný čas 

 
 

ad 1. Spolupráce školní družiny s rodiči 
 
 

Tato úroveň spolupráce vyžaduje oboustranné pochopení problému drog v dnešní  
společnosti. K tomuto účelu poslouží řada aktivit podporující takovou spolupráci. Velkým  
přínosem jsou i naše webové stránky, kde jsou rodiče i široká veřejnost informováni o  
organizaci chodu školní družiny.  
Naše činnost se nezaměřuje jen na protidrogovou tématiku, ale aktivitami ŠD chceme, aby 

žáci minimalizovali svůj pobyt u počítače a zapojili do svého programu více pohybu. 

 
Vzniklé problémy okamžitě řešíme s vedením školy, rodiči a ostatními pedagogy. 
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Akce podporující spolupráci školní družiny s rodiči: 
 
 

- O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY – mikulášský turnaj ve florbalu  
- výtvarné a rukodělné dílny, kde rodič spolupracuje s dítětem nebo děti rozvíjí svoji 

fantazii, a hlavně jemnou dětskou motoriku. V tomto školním roce to budou především tyto 
akce: PODZIMNÍ KOUZLENÍ – aneb když podzim nejen maluje, O STRAŠIDELNÉM 
DRAKU – výroba létajících draků, JEN ČERVENÁ TO MŮŽE BÝT – valentýnské tvoření, 
NAPEČENO S LÁSKOU – tvoření pro maminky nebo TY SI MÁ, LEVADULOVÁ – 
výroba levandulového sirupu 

 

 
ad 2. Spolupráce školní družiny se školou 

 
 

Hlavní oblast prevence proti drogám je ve škole směřována do okruhů učiva občanské 
výchovy a přírodopisu. Ve školní družině na tuto výuku různými akcemi navazujeme. 
Velmi úspěšná je spolupráce žáků z vyšších ročníků při organizování akcí a vzájemná 
spolupráce vychovatelek a učitelek. 
Při naší škole pracuje sportovní klub 1. AC. Žáci školní družiny i vychovatelky jsou 

do činnosti klubu zapojeni (florbal, aerobik). 
 
 
 

Mezi další aktivity podporující spolupráci školy a školní družiny patří: 
 
 

- ZÁPISNÍK BOBŘÍKŮ – adaptační zábavné odpoledne pro prváky  
- CESTOMÁNIE  – výstava fotografií z prázdnin  
- DÝNĚ, STRAŠIDEL VLÁDKYNĚ! – Halloween po našem…  
- TAJEMSTVÍ LESA – procházka lesem a výroba z přírodnin  
- SPORT MIX – netradiční hry a soutěže dvojic 

 
 

- TADY STRAŠÍ– výroba strašidel  
- JABLÍČKOVÝ DEN – soutěže a pečení štrůdlu  
- KRÁSA ČESKÝCH TRADIČNÍCH VÁNOC – zpívání koled, pošli dopis Ježíškovi  
- VÍTEJTE U NÁS! – prezentace ŠD!  
- MÁME RÁDI ČESKO – soutěžní hra týmů  
- NA BAREVNÉ VLNĚ – karneval v maskách 
- NAUČÍME VÁS STRAŠIT – magické rituály na zahradě 
- KDO PŘIJEDE, KDYŽ ZAVOLÁŠ 158? – beseda s policií 
- JAK SI TO UŽÍT – slavíme den dětí  
-organizace florbalového turnaje O Putovní pohár pro školní družiny okrsku Uh. Brod 

 
 
 
 

 



Zájmové kroužky 
 
 

Ve školní družině nabízíme žákům zájmové kroužky, které mají v žácích probudit 
sportovní či umělecké cítění a vyplnit vhodnou formou jejich volný čas, nebo jim 
ukázat cestu, která by je mohla provázet jejich životem. 
 
 

Nabízené zájmové kroužky: 
 
 

- Sportovní hry  
- Florbal  
- Aerobik  
- Kouzelná laboratoř (zábavné chemické kouzlení)  
- Tvořílek (výtvarná a rukodělná činnost)  
- Prostřeno! – hravé vaření 

 
 
 
 

ad 3. Mimoškolní aktivity 
 
 

Jsme si vědomi, že aktivity dětí nekončí posledním zazvoněním ve škole, ani odchodem 
ze školní družiny, ale že i poté musí děti nějakým způsobem vyplnit svůj volný čas. V této 
oblasti nemůžeme dítěti přímo jejich aktivity řídit, ale můžeme jim navrhnout možnosti, 
jak tento čas využít. 
Několik akcí pořádaných školní družinou proto záměrně organizujeme i na pozdní 
odpolední hodiny např. výlet do světa recyklace a ekologické osvěty do KOVO ZOO 
v Kunovicích nebo návštěvu ekologické čističky odpadních vod v Luhačovicích. 
Oblíbené jsou i exkurze do různých firem v okolí Uherského Brodu. V letošním 
školním roce to bude exkurze do skláren ve Květné, beseda v knihovně a pobyt na 
dopravním hřišti. Vychovatelky rovněž pravidelně organizují pro žáky celotýdenní 
akce, často spojené i s přespáním žáků ve školní družině. V tomto školním roce to bude 
napínavá aktivita TAJUPLNÝ OSTROV. 
  
V průběhu školního roku dochází často k doplnění této činnosti o nové akce. 

 
 
 
 
 
 
 
Ostatní aktivity žáků viz Plán akcí školní družiny 2022/2023. 
 



 


