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Projekt – Prožitkové kurzy 6. tříd 

ZŠ a MŠ Emy Destinnové, nám. Svobody 3, Praha 6 

 

1. Obsah a realizace projektu 

V letošním školním roce se seznamovacích kurzů zúčastnilo 5 šestých tříd.  Jako každoročně je 

potřeba přistupovat k těmto třídám jako k nově vzniklým kolektivům – přestože žáci na druhý 

stupeň přestupují ve svých kmenových třídách, dochází ve složení třídy k proměnám (odchod 

žáků na víceletá gymnázia a naopak doplnění počtu žáky, přestupujícími z jiných základních 

škol). 

Přestup na druhý stupeň je pro žáky velkou změnou a zátěžovou situací, mění se požadavky 

pedagogů, zvyšuje se náročnost učiva a potřeba samostatnosti a schopnosti spolupracovat. A 

právě proto již mnoho let naše škola seznamovací kurzy zařazuje jako běžnou součást přestupu 

na druhý stupeň. Kdy mají žáci v neformálním prostředí možnost poznat nového třídního 

učitele a své spolužáky. Netradiční prostředí a skladba programu přináší velké množství 

informací o kolektivu a jednotlivých žácích také třídnímu učiteli. Pochopitelně získané 

informace a poznatky nefungují samoúčelně a neslouží jako jednorázová informace, je důležité 

s nimi nadále pracovat – například v třídnických hodinách, které máme nově zařazené 

pravidelně jednou týdně do rozvrhu. Tato hodina je pro třídního učitele nad rámec pracovní 

doby.  

     

2. Výsledky projektu 

Prožitkové kurzy se jako každý rok opět velmi vydařily. Po návratu z prožitkových kurzů 

proběhla v předmětu Osobnostní a sociální výchova a v třídnické hodině podrobná reflexe, 

vedená třídním učitelem. V případě podezření problémového jedince nebo možnost rozvoje 

patologického chování apod. se ve spolupráci se školním metodikem prevence rozpracovávají 

další strategie postupu v daném případě. Třídní učitel využívá svých poznatků v třídnických 



hodinách, má možnost lépe a cíleněji zaměřit prevenci. Svoje postřehy může sdílet v rámci 

primární prevence s lektory preventivních bloků, s metodikem prevence či na kazuistických 

seminářích, které škola pořádá jednou za měsíc pro všechny pedagogy, kteří mají zájem.   

Žáci díky prožitkovým kurzům mají společné silné zážitky, které posilují jejich kolegialitu, 

schopnost spolupráce a celkově se pozitivně odrážejí na dobrých vztazích v třídním kolektivu, 

nevyjímaje třídního učitele.  

 

 

 

3. Závěry a doporučení 

 

Prožitkové kurzy jsou již několik let nedílnou součástí primární prevence ZŠ a MŠ Emy 

Destinnové. I letos se plně projevil jejich smysl. Dle ohlasů, jak dětem, tak třídním učitelům 

pomohly v adaptaci na nový kolektiv a pomohly usnadnit přechod na druhý stupeň. 

S projektem budeme nadále pokračovat.  

 

Pavla Dočkalová 

Metodik prevence 

 

 


