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Úvod 
Všechny sociálně patologické jevy včetně drog se dotýkají i dětí, které navštěvují základní školu. Z tohoto 
důvodu jsme považovali za vhodné zahájit primární prevenci právě v době jejich školní docházky. 
Potřebné informace jsme se snažili jim předávat formou pro jejich věk přiměřenou, protože právě v této 
době jsou žáci nejohroženější skupinou. Snažili jsme se proto pro naše žáky připravovat a realizovat za 
pomoci různých subjektů komplexní program primární protidrogové prevence. 
 
Vytýčení sociálně patologických jevů 
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity 
v následujících oblastech prevence: 
 

 vulgární, hrubé vyjadřování žáků, nadávky 

 drogová závislost, alkoholismus, kouření 

 šikanování, vandalismus a další formy násilného chování 

 virtuální drogy (počítače, televize, video, DVD) 

 záškoláctví 

 xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 

 kyberšikana 
 
Cíl minimálního preventivního programu 
Cílem primární prevence bylo zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. V  našem 
výchovně vzdělávacím procesu se snažíme o to, aby se preventivní působení stalo jeho nedílnou součástí. 
Jsme základní malotřídní škola s právní subjektivitou s 1. - 5. postupným ročníkem. Pracovali jsme 
a pracujeme podle ŠVP ZV Šťastné dítě - Tvořivá škola II. č. j. 20/2012 ve všech ročnících ZŠ (1. - 5. ročník). 
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo naši školu 51 žáků: 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

8 17 13 8 5 

  
Škola se snažila věnovat všem oblastem uvedeným v PP. 
Hlavním cílem bylo upevnit školní kolektiv, vytvořit lepší vzájemné vztahy mezi žáky navzájem, ale i mezi 
učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. Cíl, který si škola kladla, byl splněn - upevnil se školní kolektiv, 
vytvořily se lepší vzájemné vztahy mezi žáky navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. 
Výrazně se zlepšilo vyjadřování mezi žáky, vulgarismy se objevují minimálně. 
Pozornost rovněž věnujeme žákům se specifickými poruchami učení a chování. Na škole byli ve školním 
roce 2015/2016 integrováni tři žáci. Jedna žákyně ve 4. ročníku měla vypracovaný IVP s přítomností 
asistentky pedagoga, další žákyně ve 3. ročníku měla rovněž vypracovaný IVP s přítomností asistentky 
pedagoga a jeden žák v 5. ročníku měl integraci též s IVP.   
Žákům školy byly nabídnuty takové aktivity, ve kterých se všichni mohli uplatnit. 
Informace poskytujeme žákům v hodinách prvouky a přírodovědy, ale i v hodinách českého jazyka a jiných 
vyučovacích předmětech. Také se zaměřujeme na výchovu ke zdraví, zejména v hodinách tělesné 
výchovy. 
Ve školním roce 2015/2016 se opět realizovala škola v přírodě. Celá škola v přírodě se uskutečnila 
v rekreačním středisku Růžená v termínu od 13. - 17. června 2016. ŠvP byla zaměřena na vytváření 
zdravého dětského kolektivu a na prevenci sociálně patologických jevů. Motivací byly tentokrát 
„Olympijské hry“. Během pobytu bylo realizováno projektové a integrované vyučování s věkově 
smíšenými skupinami. Byla pořízena bohatá fotodokumentace. Důraz byl kladen především na pohyb a 
sportování. Většina žáků kromě žáků prvního ročníku věděla, co od ní má očekávat. Pedagogičtí 
pracovníci i žáci zde společně trávili celých 24 hodin denně, poznávali vzájemně jeden druhého, učili se 
pracovat v týmu i jako jednotlivci, pomáhat si navzájem jeden druhému, starší mladšímu. Žáci se zde 



setkávali při takových činnostech, které jsou při klasické práci ve škole nerealizovatelné. Pozitivně 
ovlivnila klima ve škole. 
V tomto školním roce jsme opět věnovali pozornost zlepšování vzájemných vztahů mezi žáky 
v jednotlivých třídách.  
Škola také pravidelně uděluje pochvaly třídních učitelů do žákovských knížek - v tomto školním roce jich 
bylo na škole uděleno celkem 66 viz. Přehled o chování na 1. stupni ZŠ. 
 
Garant programu a koordinace preventivních aktivit na škole 
Součástí PP je také Krizový plán. Za preventivní aktivity zodpovídala Mgr. Alena Typová - školní metodik 
prevence (ŠMP) pro I. stupeň ZŠ. 
Ve škole jsou k dispozici materiály od MPSV, jak mají postupovat školy a OSPD v případech záškoláctví 
a dále Metodický pokyn MŠMT ČR k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT - 
22294/2013/1). 
S PP byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy, rodiče (na třídních schůzkách), ale i žáci 
v hodinách českého jazyka, prvouky a přírodovědy. PP byl po celý školní rok 2015/2016 umístěn na 
nástěnce v budově školy v přízemí a je veřejně přístupným dokumentem. Rovněž je pro rodiče k dispozici 
na stránkách školy - www.zsolbramovice.cz. 
Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, byl koordinátor v neustálém kontaktu s třídními učiteli, ale 
i s ostatními pedagogy. Rovněž byl v kontaktu s pracovníky PPP, pediatry a dalšími odborníky z organizací 
řešících problémy dětí a rodiny. 
Zúčastňuje se školení určených pro preventisty v této oblasti. 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků: 
V uplynulém školním roce se Mgr. Alena Typtová zúčastnila schůzek metodiků prevence pořádaných  PPP 
Benešov (podzimní schůzka - 26. 10. 2015, jarní schůzka - 20. 4. 2016). Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 
semináře Bezpečně na internetu (16. 9. 2015). 
 
Spolupráce s rodiči 
Rodiče byli seznámeni s Hodnocením PP za uplynulý školní rok a realizací Preventivního programu pro 
nový školní rok. V rámci třídních schůzek byli také seznámeni i s obsahem Krizového plánu. Byly jim 
poskytnuty informace z oblasti protidrogové prevence a bezpečného internetu.  
Pro rodiče (i pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ) byla uspořádána v září (16. 10. 2016) přednáška pro 
rodiče s názvem Bezpečně na internetu vedená lektorem PhDr. et Mgr. Janem Traxlerem. Cílem programu 
bylo seznámit rodiče s riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, 
aby se jejich děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.  Tato přednáška byla 
velice zajímavá. Této přednášky se zúčastnilo 21 rodičů a 9 pedagogických pracovníků. 
Vzhledem k tomu, že na naši školu docházejí pouze děti I. stupně, nemuseli jsme se zabývat řešením 
problémů s drogami, alkoholem nebo s kouřením. Na škole jsme se totiž nesetkali s žádnými návykovými 
látkami (alkohol, cigarety, drogy). K otázkám těchto problémů jsme přistupovali pouze preventivně. 
V tomto školním roce jsme rovněž věnovali pozornost kyberšikaně. Informace o tom, co se považuje za 
kyberšikanu a její postihování je součástí Krizového plánu. 
Zvýšenou pozornost jsme také věnovali dodržování lidských práv. 
Ve škole máme Schránku důvěry, která slouží pro žáky školy v případech, kdy se děti dostanou do 
problémů se svými spolužáky nebo kamarády. Schránky důvěry mohou využít i zákonní zástupci dítěte 
k dotazům či informacím od třídních učitelů, ředitelky školy, zástupců Rady školy nebo Unie rodičů při ZŠ. 
V uplynulém školním roce nebyl zaznamenán žádný dotaz ani žádná stížnost. 
 
Mimo jiné škola spolupracuje s následujícími dalšími subjekty: 
s PPP Benešov 
s Policií ČR  
s Městskou policií 
s MěÚ Votice - odbor sociálních věcí 



s MKC Votice 
s dětskými lékaři 
s Obecním úřadem v Olbramovicích 
s Unií rodičů při ZŠ Votice a ZŠ a MŠ Olbramovice 
s Dobrovolnými hasiči v Olbramovicích 
s Fotbalovým klubem Olbramovice 
s Mysliveckým spolkem HUBERT Olbramovice 
s Honebním společenstvím Olbramovice 
se Svazem žen a invalidů v Olbramovicích 
s Domovem důchodců ve Vojkově 
s Římskokatolickou farností ve Voticích 
se Základní uměleckou školou ve Voticích 
se Základní školou Votice 
se Základní školou Vrchotovy Janovice 
s Ekocentrem ČSOP Votice 
s Ekocentrem Čapí hnízdo 
s Ekocentrem Ochrany fauny ve Voticích 
s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi 
s Městskou knihovnou ve Voticích 
s Obecní knihovnou v Olbramovicích 
s Rodičovským klub Džbánek v Olbramovicích 
s Rybáři Olbramovice 
 
Z přehledu chování ve školním roce 2015/2016 vyplývá následující: 
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ 

1. 8 2 (9) 0 0 0 0 

2. 17 7 (10) 0  0 0 0  

3. 13 4 (6)   0 0  0  0 

4. 8 5 (17) 0 0 0 0  

5. 5 2 (4)  0  0 0 0  

Celkem 51 20 (46) 0 0   0 0  
Komentář: 1. pololetí - první číslo ve sloupcích 
                   2. pololetí - čísla v závorkách 

 

 
V 1. a 2. pololetí školního roku 2015/2016 se neřešili žádné závažné přestupky. 
 
Harmonogram programu ve školním roce 2015/2016 
V tomto školním roce pracovalo při ZŠ 5 zájmových kroužků, při ŠD 3 zájmové kroužky. 
 
Zájmové kroužky pro žáky: 

Zájmové kroužky  Počet žáků  
v kroužku 

Dovedné ruce ŠD 31 

Dramatický kroužek ZŠ 13 

Psaní psacím písmem ZŠ 16 

Angličtina pro děti ZŠ 8 



Počítačové hry pro děti ŠD 24 

Hudební kroužek ZŠ 9 

Sportovní kroužek ZŠ 24 

Mladí ochránci přírody ŠD 15 

Celkem  140 

 
Žáci se samozřejmě zúčastňovali i jiných zájmových aktivit pořádaných mimo školu. 
Někteří žáci upřednostňovali pohyb, sportování a pobyt v přírodě. Jiní žáci se věnovali práci na počítači, 
na internetu nebo i sledování televize. 
Společně se žáky se zapojujeme do aktivit pořádaných ostatními základními školami v okolí Olbramovic, 
kulturními centry, centry ekologické výchovy, občanskými sdruženími a sdruženími tělovýchovnými 
v Olbramovicích a jejich okolí. 
 
Prezentace školy  
Škola pravidelně prezentuje své aktivity, úspěchy a příspěvky do Votických novin, na www stránkách, 
nástěnkách ZŠ. 
 
Klady a zápory při realizaci PP 
Klady:    
Spolupráce s třídními učiteli                  
Spolupráce školy s různými organizacemi                                
 
Zápory:    
Zatím žádné 
 
Akce konané v průběhu školního roku 2015/2016 
 
Kulturně vzdělávací akce školy 
 
10. 9. 2015 Beseda s Policií ČR Votice - chování na silnici, přecházení, reflexní prvky na oblečení, způsob 
přecházení vozovky. Účast 52 žáků. 
17. 9. 2015 Co o včelách nevíte - divadelní představení ve Špýcharu o včelách a jejich životě. Účast 48 
žáků.  
7. 10. 2015 Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře v obřadní síni MěÚ ve Voticích. Účastnilo se 16 žáků. 
8. 10. 2015   Divadelní představení „Pohádky z našeho statku“ ve Špýcharu. Účast 51 žáků. 
21. 10. 2015 Bramborové kouzlení - akce pro předškoláky 
18. 11. 2015 Kouzelnické setkání - akce pro předškoláky 
29. 11. 2015 Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark v Olbramovicích. 
V kulturním programu vystoupili žáci ze ZŠ, pod vedením pí uč. Mgr. A. Typtové. Žáci zpívali koledy, hráli 
na zobcové flétny a recitovali. Mimo jiné prodávali své výrobky a výrobky rodičů i dalších rodinných 
příslušníků. Akci zajišťovali žáci společně s učiteli a rodiči. Na zajištění prostor jsme spolupracovali 
s Obecním úřadem, občerstvení zajišťovali sportovci a hasiči. 
4. 12. 2015 Mikulášská nadílka ve škole - čerti, Mikuláš a anděl přišli mezi žáky a prošli postupně všechny 
třídy, kde žáci předvedli nějaké vystoupení a za to dostali od Mikuláše dárkové balíčky. Účast 50 žáků. 
9. 12. 2015 Vánoční kouzlení - akce pro předškoláky 
11. 12. 2015 VÁNOČNÍ TÁBOR - návštěva divadelního představení „Betlémský příběh“ a Muzea 
čokolády. Účast 47 žáků. 
14. 12. 2015 Návštěva výstavy betlémů ve Špýchaře. Účast 48 žáků. 
22. 12. 2015 Školní vánoční besídka s programem a dárky, pokračovala pak besídkou v jednotlivých 
třídách. 



19. 2. 2016 Divadelní představení ve Špejcharu - „Kdo si hraje, nezlobí“ Účast 43 žáků. 
1. 4. - 2. 4. 2016 Noc s Andersenem 
7. 4. 2016 Jeden svět pro žáky 4. a 5. ročníku v Benešově, 3 komentované krátké dokumentární filmy 
o lidských právech, s rozhovorem se žáky. Účastnilo se 11 žáků. 
12. 4. 2016 Vodní dům - akce ke Dni Země. Účast 41 žáků. 
27. 6. 2016 II. ŠKOLNÍ AKADEMIE  - program žáků školy pro rodiče (spojený s výstavou celoroční činnosti 
šloly a školní družiny) konaný ve Špejcharu. 
22.6. 2016 Schůzka pro rodiče budoucích školáků. Rodičům byly poskytnuty informace k výuce, 
k učebním pomůckám, byly předloženy učebnice, proveden rozbor výuky.  
18. 6. 2016 Návštěva předškoláků - do školy zavítali předškoláci z olbramovické mateřské školy.  
Strávili s žáky 1. ročníku vyučovací hodinu a rovněž se zapojili do výuky. Další čas strávili na školní zahradě 
v přítomnosti všech žáků školy a chvíli i v učebně školní družiny. 
 
Akce k prevenci sociálně patologických jevů 
 
7. 3. 2016 - projekt Kočičí zahrada zaměřený na vytváření správných vztahů mezi žáky (pro žáky 1. a 4. 
ročníku). 
1. - 2. 4. 2016 Noc s Andersenem - akce zaměřená na podporu čtenářství a rozvoj čtenářské gramotnosti. 
Účast žáků a vyučující. Do akce se letos zapojila řada rodičů, která připravila pro žáky občerstvení. Do 
programu byli zařazeni žáci, kteří splnili hlavní podmínku účasti. 
Program měl dvě části. V první části jsme přivítali pana starostu obce Olbramovice Ivana Nováka, který 
usedl do Křesla pro hosta. Povyprávěl dětem o své nejoblíbenější knížce a přečetl ukázku. Další část tvořil 
průvod pohádkových masek, který za doprovodu hudby prošel Olbramovicemi a do kterého se zapojilo 
poměrně hodně rodičů převlečených také do karnevalových kostýmů. Rodiče jsme využili i při záchraně 
Sněhurky, kdy děti musely vyluštit rébus, splnit zadané úkoly a osvobodit Sněhurku. Následovalo 
předčítání z knížek a spaní ve škole. 
2. 4. 2016 od 9 do 13 hod CESTA ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM - společná akce ŠD, Rodinného klubu 
DŽBÁNEK a Ekocentra ČAPÍ HNÍZDO. Jednalo se opět o krátkou vycházku do areálu Farmy Čapí hnízdo, 
která se konala již počtvrté. Letos ji Ekocentrum Čapí hnízdo opět doplnilo poznávacím testem. Odměnou 
bylo perníkové vajíčko vyrobené žáky ze ŠD a pamětní list k vybarvení. Účastnilo se jí 46 dětí a žáků 
v doprovodu rodičů. 

       30. 5. 2016 Říční policie - beseda s ukázkou práce říční policie. Účast 47 žáků. 
3. 6. 2016 MYSLIVECKÝ DEN S DĚTMI - tříhodinový program pro žáky školy a celou školní družinu, 
připravený Mysliveckým spolkem HUBERT v Olbramovicích, zaměřený na ochranu přírody a péči myslivců 
o lesní zvěř. Sdružení pro žáky připravilo pět stanovišť, na kterých se seznamovali s péčí o  zvěř, 
s mysliveckými trofejemi, s prací loveckých psů, zkoušeli střílet ze vzduchovky. Myslivci zajistili pro žáky 
i občerstvení - opékání vuřtů. Velmi zdařilá akce. 
9. 6. 2016 Den nenadálých situací - součástí byl i poplach, abychom zjistili reakci žáků. Školu také 
navštívili záchranné složky - místní hasiči a jedna z maminek - záchranářka výjezdového stanoviště 
v Sedlčanech. Žáci si povídali s hasiči o důležitosti jejich povolání, o tom, co dělat, když dojde k požáru, 
kdy je oheň hodný a kdy je zlý. Prohlédli si hasičská auta, stříkali hadicí. Hasiči dětem zodpověděli otázky, 
které je zajímali. Povídali si i se záchranářkou o záchraně lidského života. Každý si mohl vyzkoušet masáž 
srdce na figuríně. Maminka záchranářka se zaměřila především na prevenci úrazů během letních prázdnin 
i mimo ně - koupání, jízdu na kole, ošetření odřenin a zlomenin, setkání s cizím psem, popáleniny, … a 
následnou první pomoc. Zodpověděla dětem otázky, které je zajímaly. Skupiny se mezi sebou vyměnily. 

 
Akce k enviromentální výchově 
 
Celoročně: Škola se opět zapojila se do ekologického projektu „CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ“, 
zaměřeného na sběr a třídění surovin (papír, PET láhve, umělohmotná víčka, vybité baterie a TETRAPAK 
a hliník). Soutěžili žáci ZŠ i žáci MŠ. Do sběrů se zapojilo 45 žáků základní školy, ale sbírala i mateřská 



škola. Do sběru se nezapojilo 6 žáků školy. Aktivní sběrači byli odměněni věcnými cenami a nejlepší třídní 
kolektivy se podělily o dorty. V letošním roce zvítězili žáci 3. ročníku, následovala 1. třída a 4. třída. 
Slavnostní vyhodnocení proběhlo 29. 6.2016. 
 
Celoročně: Zapojeni jsme byli opět i do ekologického projektu RECYKLOHRANÍ, kde jsme odevzdali 11 970 
ks vybitých baterií.  
 
Sebrali jsme 59 kg hliníku (skončili jsme na 14. místě), 52 kg pomerančové kůry a umístili jsme se na 
35. místě ve sběru papíru a na 2. místě ve sběru PETlahví a víček (822 kg). 
Říjen - listopad Sběr kaštanů a žaludů ve ŠD, pro myslivecké sdružení HUBERT v Olbramovicích -  sebráno 
na 836 kg kaštanů a žaludů. 

 
27. 4. 2016  BOVYS  Seznámení s exotickými druhy ovoce a zeleniny 
26. 5. 2016 Odpadový den ve Voticích - akce pro žáky základních škol pořádaná firmou COMPAG. Žáci 
měli možnost vidět, jak to vypadá na skládce odpadů. Seznámili se s tříděním odpadů a nově postavenou 
kompostárnou. V závěru měli možnost zúčastnit se zábavného programu pro ně připraveného. Účast 44 
žáků. 
 
Účast žáků školy v soutěžích 
 
Umělecké soutěže: 
 
17. 2. 2016 Školní kolo recitační soutěže. Celkem se zúčastnilo 51 žáků. Vítězové na 1. - 3. místě byli 
odměněni sladkostmi a diplomem. Do okresního kola do Bystřice postoupila z mladší kategorie Soňa 
Zimermanová a ve starší kategorii Kateřina Křížková a Adéla Moudrá. 
9. 3. 2016 Účast na Okresním kole recitační soutěže v Bystřici. Školu reprezentovaly Soňa Zimermanová a  
dále Kateřina Křížková a Adéla Moudrá.  
 
Matematická soutěž: 
 
18. 3. 2016 Cvrček (2. - 3. roč.) účast 20 žáků, Klokánek (4. - 5. roč.), účast 13 žáků. 
 
Sportovní soutěže a akce: 
 
7. 9. - 23. 11. 2016 Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník. Účast 29 žáků. 
29. 4. 2016 Mc Donald´s Cup v Benešově - okresní kolo kategorie žáků 2. - 3. ročníku. Účast 10 žáků. 
Tým z naší školy obsadil 9. místo. 
5. 4. 2016 Veřejný závod v jízdě zručnosti na kole. Účastnilo se 16 žáků. 
28. 6. 2016 Školní soutěž v DĚTSKÉM DUATLONU - v tomto roce jsme uskutečnili opět soutěž pro 
jednotlivce v jízdě na kole a běhu. Protože bylo hodně malých dětí, přidali jsme i soutěž na koloběžkách. 
Účastnilo se 51 žáků. Ti, co nejezdili na kole ani na koloběžce, se mohli účastnit vytrvalostního běhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olbramovice, 28. září 2016                                                                                                    Mgr. Alena Typtová 
                                                                                                                                               protidrogový koordinátor 



Seznam vzdělávacích materiálů (brožury, knihy, DVD, videokazety……) 
 
Videokazety: 
Výchova dětí v oblasti požární ochrany - 1. cyklus (1 ks) 
Výchova dětí v oblasti požární ochrany - 2. cyklus (1 ks) 
Řekni drogám ne (3 ks) 
Život před narozením (1 ks) 
 
DVD: 
Štěstí přeje připraveným (3 ks) 
Základy první pomoci - neodkladná resuscitace (1 ks) 
Základy první pomoci - 1. - 12. díl (1 ks) 
Řekni drogám ne (3 ks)  
Láska ano, děti ještě ne (3 ks) 
O zlém snu (film k projektu „ Jeden svět na školách “ - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ) 
Pravda o drogách 
Příběhy bezpráví za železnou oponou (DVD + metodika) 
 
Knihy: 
Pravidla pro jízdu životem aneb … (1 ks) 
Bolest šikanování (1 ks) 
Příběhy pomáhají s problémy (1 ks) 
Jak s dětmi trávit volný čas (1 ks) 
Jak jsme přišli na svět (1 ks) 
Jak přestat kouřit (1 ks) 
Prevence rizikového chování dětí a mládeže (1. - 4. díl) 
 
Brožury: 
Slovník prevence problémů působených návykovými látkami (1 ks) 
Děti a jejich problémy (1 ks) 
Komerční sexuální zneužívání dětí, násilí na dětech (2 ks) 
Mládež a kouření (3 ks) 
Zásady efektivní primární prevence (2 ks) 
Drogová závislost (7 ks) 
Svět muže a ženy (1 ks) 
Jak přestat brát drogy (2 ks) 
Ozdravný program pro ZŠ (1 ks) 
Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ (3 ks) 
Fit in 2001+ (4 ks) 
Alkohol, drogy a vaše děti (1 ks) 
Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí… (3 ks) 
Týká se to i mne? (1 ks) 
Prevence problémů působených návykovými látkami na školách (2 ks) 
Tajná zpráva z planety X - III (1 ks) 
Mládež, společnost a stát (1 ks) 
My, drogy a Evropa (1 ks) 
Poradenství pro volbu povolání (1 ks) 
Děti a drogy (1 ks) 
Proč??? (2 ks) 
Zdraví 21 (1 ks) 
Trauma oběti trestného činu (2 ks) 
Co máme vědět o AIDS (1 ks) 



Řekni drogám ne - desatero … (1 ks) 
Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí (1 ks) 
Dialogy o rodině (1 ks) 
Dospívání a sex (1 ks) 
Konečně to chápu (1 ks) 
S mapou nezabloudím - 4. ročník (1 ks) 
Drogy - co bychom o nich měli vědět (1 ks) 
Ahoj, úmluvo (1 ks) 
Sám sebou - 6. ročník (3 ks) 
Práva jsou pro všechny (1 ks) 
Poznej svá práva, svobody a povinnosti (1 ks) 
Průvodce dětského svědka (1 ks) 
Sám sebou - učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele (1 ks) 
ČRDM - Česká rada dětí a mládeže (1 ks) 
Řekni drogám ne - materiál (50 ks) 
Jeden svět na školách (publikace) 
Rozum a cit (CD + publikace „ Na jedné lodi “ - jak uspořádat konferenci v oblasti péče o ohrožené děti) 
 
Časopisy: 
Prevence - 2004 - květen, září 
                  2005 - únor, březen prosinec 
Bulletin - 2004 - číslo 2, 3 
Bulletin - 2005 - číslo 1, 3, 4 
Bulletin - 2006, 2007, 2008, 2009 - číslo 1, 2, 3, 4 
Mimořádné číslo Bulletinu - Extáze 
Bulletin - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 - číslo 1, 2, 3, 4 
Prevence - 2015, 2016 
 
PC: 
Volání naděje - balíček 7 a 9 
 
Využití internetových odkazů: www.jezkovyvoci.info 
     Youtube: videoprojekt OČMU 
                           S Hurvínkem za lékařem 
 
 
 
 

http://www.jezkovyvoci.info/

