
 

 Preventivní program školy 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 
ZŠ a MŠ Emy Destinnové, nám.Svobody 3/930 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Ota Bažant 

Telefon na ředitele 233 342 075 

E-mail na ředitele bazant@zsemydestinnove.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. Pavla Dočkalová 

Telefon 734 102 744 

E-mail  pavla.dockalova@seznam.cz 

Specializační studium Ano  Studuje -  Ne - 

Realizátor vzdělávání PPP Praha 6, Úm.č. Praha 6, Adiktologie – 1.LF UK 

 

Jméno výchovného poradce Ing. Eva Arazimová 

Telefon 723 840 466 

E-mail  evaarazimova@seznam.cz 

Specializační studium Ano Studuje - Ne - 

Realizátor vzdělávání PPP Praha 6, NIDV Praha 

 

Jméno školního psychologa PhDr. Alena Křepelová 

Telefon 220 612 131 

 

Školní rok:  2017/2018 

  



 
E-mail  ppp@volny.cz 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

ZŠ – I stupeň   19 489 35 

ZŠ - II.stupeň  16 366 32 

Víceleté  gymnázium      

4leté gymnázium      

SŠ – ostatní    

Celkem pedagogů na škole*  57   

* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří 

pedagogové mohou učit na více stupních zároveň). 



 
2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE (metodika str. 7) 

Základní a Mateřská škola Emy Destinnové vykonává činnost základní školy, školní 

družiny, školního klubu, školní jídelny a od října 2014 mateřské školy. Třídy 1., 2. a dvě 

třídy 3. ročníku s jednou třídou mateřské školy jsou umístěny na odloučeném pracovišti 

v budově v Českomalínské ulici.  

Škola se dlouhodobě profiluje výukou cizích jazyků. Zaměřuje se na osobnostní rozvoj 

a úspěch žáků nejen nadaných a talentovaných, ale i na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Od roku 2006 se žáci učí podle školního vzdělávacího programu Ad astra. Vedle 

základního vzdělávání škola nabízí velké množství zájmových aktivit, kde žáci dosahují 

velmi dobrých výsledků. Škola spolupracuje i s jinými školami, školskými zařízeními a 

organizacemi.  

Škola se skutečně věnuje prevenci rizikového chování. Na 1. stupni mluví o zdravé 

výživě, o zdravém životním stylu, o normách chování, právech a povinnostech apod. 

Učí žáky reagovat na nechtěné formy jednání. Etická výchova prochází přirozeně 

všemi předměty. Do toho vstupuje - úměrně k věku - sexuální výchova, enviromentální, 

multikulturní atd. V prvních a druhých třídách je zařazen preventivní program Zippyho 

kamarádi a tento rok bude rok bude rozšířen o jeho pokračování. Od třetího ročníku 

jsou zařazeny bloky primární prevence vedené lektory Prev-Centra Prahy 6. Ve čtvrtém 

a pátém ročníku se žáci účastní přednášky “Bezpečně on-line”, které jsou zaměřeny 

na celkovou bezpečnost při práci v kyberprostoru, zejména potom na sociálních sítích.  

Na 2. stupni prochází žáci systematickou výukou vedoucí k prevenci rizikového 

chování. Je začleňována do předmětů občanské výchovy, osobnostní výchovy, 

výchovy ke zdraví, pracovních činností, ale i do hodin přírodopisu, literatury apod. Pro 

šesté třídy organizujeme „Prožitkové kurzy“, kde se žáci učí vzájemné komunikaci, 

řešení problémů a navíc kurz rozvíjí a posiluje schopnosti týmové spolupráce a 

začleňuje nové žáky do kolektivu. V návaznosti na prožitkový kurz je do šestých tříd 

zařazen preventivní program Unplugged do předmětu osobnostní výchova či třídnické 

hodiny.  

Letos nově spolupracujeme s organizací Život bez závislosti, která má ucelený 

preventivní program pro celý druhý stupeň. Také jsme nově zařadili přednášky 

poskytované od Policie ČR pro celý první i druhý stupeň ZŠ.   

Každý pedagog zasahuje a působí na žáky průběžně během celého školního roku. 

Třídní učitel a jeho třída se pravidelně setkávají na třídnické hodině, která probíhá 

každý týden ve stanovený čas – 1. vyučovací hodina ve čtvrtek.  Třídní učitelé pracují 

dle pokynů metodika prevence a vedení školy, jsou jim nabízeny aktivity vedoucí  

k utváření zdravého třídního kolektivu a rozvoji osobnosti každého z žáků.  

 



 
3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (metodika str. 12) 

(stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní 

strategii školy) 

Cíl:  Zdravý a spokojený žák 

Ukazatele dosažení cíle: Zdravá škola, projekty, ankety, pozorování 

Zdůvodnění cíle: Fyzické a duševní zdraví 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

1. stupeň vychází z rodinné výchovy a učiva, navazuje na 

spolupráci s rodiči a zaměřuje se na boj proti kouření, a 

hledá pozitiva zdravého životního stylu 

 

Cíl:  Minimalizace rizikového chování žáků 

Ukazatele dosažení cíle: Snižování počtu negativních jevů – kouření, šikana, 

kyberšikana, agresivita 

Zdůvodnění cíle: Stoupající agrese/hrubost ve společnosti 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Zdravý a morálně silný žák 

(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte. 

4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY (metodika str. 14) 

a) Pedagogové 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Týmové vzdělávání 

Stručná charakteristika Výjezd zaměřený na zkvalitnění komunikace, zlepšení klimatu, 

podporu týmové spolupráce a metodické semináře pro práci 

s žáky nejen do třídnických hodin.  

Realizátor/lektor ORGANIZACE SES 

Počet proškolených pedagogů 45 

Počet hodin 16 



 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Vedení třídnických hodin 

Stručná charakteristika Dvoudenní seminář zaměřený na vedení třídnických hodin 

a aktivity s tím spojené.  

Realizátor/lektor Mgr. Petr Šolc 

Počet proškolených pedagogů 40 

Počet hodin 16 

Termín konání 1. POLOLETÍ 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Supervizní setkávání 

Stručná charakteristika Supervizní setkání je zaměřeno na podporu pedagogům, 

kteří se chtějí poradit ať už s problémovou situací v třídním 

kolektivu, či si vyměnit získané zkušenosti.   

Realizátor/lektor Mgr. Petr Šolc 

Počet proškolených pedagogů CCA 15 VE SKUPINĚ 

Počet hodin 2 

Termín konání  1X MĚSÍČNĚ 

 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Unplugged 

Stručná charakteristika Dvoudenní školení zaměřeno na prevneci šesté a sedmé třídy.  

Evropská prevence užívání návykových látek. 

Termín konání 29.-30.8.2017 



 
Realizátor/lektor MAGDALENA  

Počet proškolených pedagogů 10 

Počet hodin 16 

Termín konání 
 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 
Speciální vzdělávací aktivity pro směr TA v 

pedagogice a výchově 

Stručná charakteristika Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy 

Realizátor/lektor SENA 

Počet proškolených pedagogů 1 

Počet hodin 5 dvoudenních setkání 

Termín konání PODZIM 2017, JARO 2018 

 

 

b) Žáci  

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 

 

Ročník/pol

oletí 

Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová 

dotace 

Vyučující 

1.           

I.pol. 

Prvouka Člověk a jeho svět Zdraví  4h na třídu třídní uč. 1.tříd 

2.           

I.pol 

Prvouka Člověk a jeho svět Zdravě  jíme 2 h  třídní uč. 

3.           

I.pol  

Prvouka Člověk a jeho svět Vztahy ve třídě 2 h třídní uč. 3.tříd 



 
4.           

I.pol          

Přírodověda Člověk a jeho svět Práva dítěte 2 h třídní uč. 

5.           

I.pol 

Přírodověda Člověk a jeho svět Zdravý životní styl 4 h  třídní učitelé 

5.ABC 

6.           

I.pol 

Výchova 

k občan. 

Člověk  a 

společnost 

Vztahy mezi lidmi 3 h učitelé VO 

6-           I 

pol. 

Výchova ke 

zdraví 

Výchova ke zdraví Osobní bezpečí 2 h vyučující  VZ 

7.           

I.pol 

Výchova 

k občan. 

Člověk  a 

společnost 

Mezi vrstevníky 2 h učitelé VO 

8.           

I.pol 

Výchova 

k občan. 

Člověk  a 

společnost 

Co jsem,co chci, co 

mohu. 

4 h učitelé VO 

9.           

I.pol 

Výchova 

k občan. 

Člověk  a 

společnost 

Právní zodpovědnost 2 h učitelé VO 

9.           I. 

pol 

Výchova ke 

zdraví 

 Člověk a 

společnost 

Závilslosti 2 h M. Hlubuček 

5. – 9.    

I.pol. 

Informatika Inf. a komunik. 

technologie 

Kyberšikana a 

sociální sítě 

1 h učitel Inf 

6.           

I.pol. 

Zeměpis Člověk a příroda Příčiny vzniku 

rasismu 

1 h vyučující Z 

7.           

I.pol. 

Zeměpis Člověk a příroda Multikulturní vazby 1 h vyučující Z 

8.           

I.pol. 

Zeměpis Člověk a příroda Jak řešit xenofobii? 1 h vyučující Z 

9.           

I.pol. 

Zeměpis Člověk a příroda Rasismus jako 

globální problém 

1 h vyučující Z 

1.           

II.pol. 

Prvouka Člověk a jeho svět Zdravý životní styl 2 h třídní uč.  

2.           

II.pol 

Prvouka Člověk a jeho svět Bezpečně domů 1 h třídní uč. 

3.           

II.pol  

Prvouka Člověk a jeho svět Beseda o rasismu 1 h třídní učitelé  



 
4.           

II.pol          

Přírodověda Člověk a jeho svět Prevence osobního 

ohrožení  

a zneužívání 

návykových látek 

4 h   třídní učitelé  

5.           

II.pol 

Přírodověda Člověk a jeho svět Třída jako elektrický 

obvod 

1h třídní uč.  

6.           

II.pol 

Výchova 

k obč. 

Člověk  a 

společnost 

Cítím se ohrožen? 1 h učitelé VO 

6.            

II.pol 

Výchova ke 

zdraví 

Člověk a společnost  Návykové látky 2 h učitelé VZ 

7.           

II.pol 

Výchova 

k obč. 

Člověk  a 

společnost 

Tolerance k nár. 

menš. 

3 hod učitelé VO 

8.           

II.pol 

Výchova 

k občan. 

Člověk  a 

společnost 

Drogy kolem nás 2 hod učitelé VO 

9.           

II.pol 

Výchova 

k obč. 

Člověk  a 

společnost 

Prac. dílny na téma 

prev. RCh 

2 učitelé VO 

9.           II. 

pol 

 Vých. ke 

zdraví 

Člověk a společnost Násilí + zneužívání 2 M. Hlubuček 

9.            

II.pol 

Chemie Člověk a příroda Člověk proti sobě 3 Vyučující Ch 

6.-8.     II. 

pol 

Informatika Člověk a svět práce Autorská práva a 

ochrana osobních 

údajů 

2 L. Ullík 

(tabulku lze rozšířit dle potřeby přidáním řádků) 

 

 

 

 

 

 



 
NESPECIFICKÁ PREVENCE 

Název programu GO kurz 

Typ programu  Pobytová akce 

Stručná charakteristika 

programu 

Žáci se učí vzájemné komunikaci, řešení problémů, navíc 

netradiční zážitky posilují sebevědomí u neprůbojných žáků. 

Program navíc rozvíjí a posiluje schopnosti týmové spolupráce a 

začleňuje nové žáky do kolektivu.  

Realizátor M. Hlubuček, E. Kunce, L. Ullík, P. Dočkalová 

Cílová skupina 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E 

Počet žáků v programu 101 

Počet hodin programu 4x 3 dny 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence rizikového chování 

Ukazatele úspěšnosti Dobrý a spolupracující kolektiv 

Termín  září 

Zodpovědná osoba M. Hlubuček 

 

Název programu Zippyho kamárádi, Jablíčkovi kamarádi 

Typ programu  komponovaný 

Stručná charakteristika 

programu 

Prevence – duševní zdraví, zvládání těžkých situací a 

stresu 

Realizátor Pedagogové 1. a 2. třídy 

Cílová skupina 1. a 2. ročník 

Počet žáků v programu 178 

Počet hodin programu 24 



 
Návaznost programu na cíle 

MPP 

Prevence RCH 

Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, vlastní názor, diskuse 

Termín  Celý rok 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

Název programu Třídnické hodiny 

Typ programu  komponovaný 

Stručná charakteristika 

programu 

Pravidelná práce se vztahy uvnitř třídy 

Realizátor Třídní učitelé 

Cílová skupina 3.-9. ročník 

Počet žáků v programu 622 

Počet hodin programu 40 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Prevence RCH 

Ukazatele úspěšnosti Spokojený kolektiv, diskuse 

Termín  Celý rok 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

 

 

 

 



 
Název programu Čas proměn– Mezi námi děvčaty 

Typ programu  Vzdělávací seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Program umožní dětem chápat fyzické a psychické změny, 

kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, 

že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. 

Realizátor Procter & Gamble 

Cílová skupina 6. ročník 

Počet žáků v programu Dívky šestého ročníku 

Počet hodin programu 1 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Zdravý a spokojený žák 

Ukazatele úspěšnosti Diskuse 

Termín  Leden 

Zodpovědná osoba L. Ryzáková 

 

SPECIFICKÁ PREVENCE 

Název programu Spolupráce a komunikace/ Zvládání agrese a řešení 

konfliktů 

Typ programu  Blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Zážitkový blok na podporu spolupráce a komunikace ve 

třídě 

Realizátor Prev - Centrum 

Cílová skupina 3. ročník 

Počet žáků v programu 104 



 
Počet hodin programu 4 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Předcházení patologickým jevům ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti Zážitková pedagogika, diskuse 

Termín  1. a 2. pololetí 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

Název programu Vztahy ve třídě a šikana/ Bezpečná pohyb na internetu 

Typ programu  Blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Zážitkový blok na podporu spolupráce ve třídě 

Realizátor Prev - Centrum 

Cílová skupina 4. ročník 

Počet žáků v programu 107 

Počet hodin programu 4 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Předcházení patologickým jevům ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti Zážitková pedagogika, diskuse 

Termín  1. a 2. pololetí 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

Název programu Zvládání agrese a řešení konfliktů/ Spolupráce a 
komunikace 

Typ programu  Blok primární prevence 



 
Stručná charakteristika 

programu 

Zážitkový blok na podporu spolupráce ve třídě 

Realizátor Prev - Centrum 

Cílová skupina 5. ročník 

Počet žáků v programu 100 

Počet hodin programu 4 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Předcházení patologickým jevům ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti Zážitková pedagogika, diskuse 

Termín  1. a 2. pololetí 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

Název programu Jsem, jaký jsem  

Typ programu  Blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Zážitkový blok na podporu sebevědomí, sebepřijetí a 

řešení problémů v pubertě 

Realizátor Život bez závislosti 

Cílová skupina 6. ročník 

Počet žáků v programu 101 

Počet hodin programu 4 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Předcházení patologickým jevům ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti Zážitková pedagogika, diskuse 

Termín  
 



 
Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

 

Název programu Nenechám se vyprovokovat 
 

Typ programu  Blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Program zaměřený na téma: agresivita, její zvládání a 

alternativy. Způsoby a možnosti alternativních forem 

chování v zátěžových situacích, nácvik asertivních 

dovedností.  

Realizátor Život bez závislosti 

Cílová skupina 7. ročník  

Počet žáků v programu 113 

Počet hodin programu 4 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence rizikového chování 

Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, diskuse 

Termín  
 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

 

Název programu Začátky intimního života 

Typ programu  Blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Program věnovaný otázkám souvisejícím se startem 

aktivního sexuálního života, prevenci sexuálně rizikového 

chování a rozlišení fyzické a psychické intimity.  



 
Realizátor Život bez závislosti 

Cílová skupina 8. ročník 

Počet žáků v programu 79 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence rizikového chování 

Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, diskuse 

Termín  
 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

Název programu Kdo jsem, kam jdu, co chci 

Typ programu  Blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Program zaměřený na téma sebepercepce, hodnotová 

orientace, můj pohled do budoucnosti, přechod na střední 

školu.  

Realizátor Život bez závislosti 

Cílová skupina 9. ročník 

Počet žáků v programu 68 

Počet hodin programu 6 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence rizikového chování 

Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, diskuse 

Termín  
 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 



 
Název programu Co nám může hrozit na internet, co je to kyberšikana 

Typ programu  Vzdělávací seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Odborně vedená přednáška na dané téma.  

Realizátor Safer Internet 

Cílová skupina 3. ročník 

Počet žáků v programu 104 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence rizikového chování 

Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, diskuse, vlastní zkušenosti 

Termín  Listopad 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

 

Název programu Facebook a jiné sítě 

Typ programu  Vzdělávací seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Odborně vedená přednáška na dané téma.  

Realizátor Safer Internet 

Cílová skupina 5. ročník 

Počet žáků v programu 100 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence rizikového chování 



 
Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, diskuse, vlastní zkušenosti 

Termín  Prosinec, Leden 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

Název programu Policie ČR pro první stupeň 

Typ programu  komponovaný 

Stručná charakteristika 

programu 

1. ročník: seznámení s policií, dopravní výchova, 

zásady osobní bezpečnosti 

2. ročník: seznámení s policií, tísňové linky, zásady 

osobní bezpečnosti, nebezpečné nálezy 

3. ročník: dopravní výchova s aktivními ukázkami a 

testy 

4. ročník: mezilidské vztahy, zásady osobní 

bezpečnosti, beseda 

5. ročník: základy trestní odpovědnosti dětí a 

mládeže, závislosti na tabák, alcohol, drogy, 

hazardní hry. 

Realizátor Policie ČR 

Cílová skupina 1.-5. ROČNÍK 

Počet žáků v programu 
 

Počet hodin programu Každá třída – 1 vyučovací hodina 

Návaznost programu na cíle MPP Orientace v problému 

Ukazatele úspěšnosti Diskuse 

Termín  
 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 



 
Název programu Policie ČR pro druhý stupeň 

Typ programu  komponovaný 

Stručná charakteristika programu 6. ročník: tísňové linky – provoz a správné oznámení 

události, nebezpečné nálezy, krádeže, loupeže, 

přepadení. Problematika návykových látek – 

cigarety. 

7. ročník: tísňové linky, problematika šikanování – 

následky a odpovědnost, krádeže, loupeže, 

přepadení, problematika návykových látek – alcohol. 

8. ročník: Trestná činnost dětí a mládeže, trestní 

odpovědnost, návykové látky – drogy, jejich dělení, 

účinky a následky užívání. 

9. ročník: Trestná činnost, trestní odpovědnost, 

Občanský průkaz a povinnosti držitele.  

Realizátor Policie ČR 

Cílová skupina 6. -9. ročník 

Počet žáků v programu 141 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Orientace v problému 

Ukazatele úspěšnosti Diskuse 

Termín  
 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

 

Název programu Unplugged 

Typ programu  komponovaný 



 
Stručná charakteristika 

programu 

Evropská prevence užívání návykových látek 

Realizátor P. Dočkalová 

Cílová skupina 6. ročník 

Počet žáků v programu 101 

Počet hodin programu 24 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence RCH 

Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, vlastní názor, diskuse 

Termín  
 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

 

Název programu Boys and Girls Plus 

Typ programu  komponovaný 

Stručná charakteristika 

programu 

Evropská prevence užívání návykových látek 

Realizátor P. Dočkalová 

Cílová skupina 9. ročník 

Počet žáků v programu 68 

Počet hodin programu 8 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence RCH 

Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, vlastní názor, diskuse 

Termín  Listopad, prosinec 



 
Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 

Název programu Hrou proti AIDS 

Typ programu  komponovaný 

Stručná charakteristika 

programu 

Interaktivní hra zaměřená na prevenci nechtěných 

těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV 

Realizátor Státní zdravotní ústav 

Cílová skupina 9. ročník 

Počet žáků v programu 65 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence RCH 

Ukazatele úspěšnosti Orientace v problému, vlastní názor, diskuse 

Termín  Červen 

Zodpovědná osoba P. Dočkalová 

 



 
5. EVALUACE  (metodika str. 18) 

A) Kvalitativní hodnocení 

Žáci šestého ročníku se zúčastnili na začátku školního roku Prožitkového kurzu. Program 

kurzu je zaměřen na stmelení nového kolektivu, uvědomění si své role v něm a rozvoj 

schopnosti týmové práce. Následně bylo s žáky pracováno v třídnických hodinách a 

výchovách.  

Dále proběhl projekt “Bezpečně online“, který jsme realizovali pro pátý ročník. Problém 

kyberšikany je v současnosti velmi rozšířený a z reakcí žáků a následných diskusích jsme 

usoudili, že projekt splnil naše očekávání a budeme jej příští školní rok opakovat.  

Bloky primární prevence proběhly také v pořádku. Nově proběhly bloky i na prvním stupni ve 

třetích až pátých třídách a s realizací je škola i děti spokojení.  

V osmých a devátých třídách jsme prostřednictvím Policie ČR uspořádali přednášku Drogy a 

zákon, kterou máme v plánu opět uspořádat. 

Také jsme nově zrealizovali preventivní program Boys and Girls Plus v devátých třídách. 

Zpracovaná data ukázala, že si žáci osvojili během programu postoje, které vedou k přijetí 

zdravého životního stylu a jejich dovednost ve zvládání tlaku vrstevníků a nezávislého 

rozhodování se díky program rozvinula. Preventivní program Boys and Girls budeme 

zařazovat každý rok pro všechny deváté třídy. 

 Z tabulek /viz dále/ je patrné, že všichni žáci jsou v optimální míře vedeni k prevenci 

rizikového chování, a to jak na prvním stupni, tak i na stupni druhém. 

 



 
B) Kvantitativní hodnocení  

školní rok 2016/17 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 

RCh 

 

Počet vzdělávacích aktivit 7 

Počet celkově proškolených pedagogů  55 

Počet hodin 125 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

 

Počet  

aktivit 

Počet  

hodin 

Počet zúčastněných 

rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 3 6 450 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické preventivní aktivity, reagující na 

individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce 

Blok primární prevence 56 622 72 

Interaktivní seminář 3 820 5 

Beseda  24 924 168 

Komponovaný pořad 18 450 54 

Pobytová akce 5 82 12 

Situační intervence 11 58 28 



 
Jiné 0 0 0 

 

 

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků 

Školní kluby 1 25 

Školní kroužky 9 234 

Víkendové akce školy 5 115 

Prázdninové akce školy 3 60 

Jiné 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1.9.2017               Mgr. Ota Bažant                              Mgr. Pavla Dočkalová 

     ředitel ZŠ                                    metodik prevence 

 

 


