
www.facebook.com/Zdravé město Hodonín

MŠ DRUŽSTEVNÍ
Pro všechny dětI naší MŠ.
Spolupráce s Červeným křížem- ukázka první pomoci.

MŠ JILEMNICKÉHO
Programy a aktivity na dané téma ve třídách. 
Výchovně vzdělávací program pro děti ve spolupráci s ČČK.

MŠ LUŽNÍ
Vlastní třídní vzdělávací programy zaměřené za bezpečnost 
– návštěva Městské policie, hasičů.

MŠ SÍDLIŠTNÍ 2
6. 6. 2017 Ája a maxipes Fík Program o prevenci úrazů + sportování.

ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 4
ZŠ – 7.6. „Koloběžky zasahují“ – kolečko s teoretickou i praktickou
ukázkou první pomoci.

ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19
První pomoc v praxi – projektové vyučování ve škole. Přednáška
a praktické využití znalostí. Proběhne ve škole pro vnitřní potřebu školy.

ZŠ VANČUROVA
Prevence v rámci hodin prvouky, přírodovědy a výchovy ke zdraví (celá ZŠ).

8. 6.  Psychocentrum Domeček, Skácelova 2
Přednáška pro uživatele služeb Psychocentra – na téma prevence 
úrazů při letních volnočasových aktivitách. 

V rámci této kampaně budou pořizovány fotografie/videozáznam, které budou sloužit pro propagační  
účely Projektu Zdravé město Hodonín a místní Agenda 21. Účastí na akcích uděluje každý návštěvník 
souhlas s pořízením a následným využitím své podobizny, a to ve smyslu § 84 a násl. občanského  
zákoníku a zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělován PZM Hodonín na dobu 10 let  
od konání akce, a to za znalosti práv dle § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Město Hodonín v rámci Projektu
Zdravé město 
a místní Agenda21
ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem Brno
pořádá

	   Městká
POLICIE

HODONÍN

PRO VEŘEJNOST: 
3. 6. Den otevřených dveří 
Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11.

6. 6. v 13:30 hod. 
Přednáška o manipulaci s imobilními
osobami a praktická ukázka. 
V tělocvičně S - centra Hodonín, pro veřejnost.

PRO ŠKOLY
Akce Bedřiška - 12. 6. v 9:00 hod.
preventivně bezpečnostní akce pro žáky 6. tř. 
ZŠ ve venkovních prostorách SVČ.

Více informací na   WWW.HODONIN.EU
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PRO ŠKOLY a JINÉ ORGANIZACE:


