Základní škola, Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4 – Krč
IČO: 61384755, tel./fax: 241 442 259, www.zspolackova.cz, e-mail: skola@zspolackova.cz

PREVENTIVNÍ
PROGRAM
ŠKOLY
Školní rok 2018/2019

Vypracovala: Mgr. Oldřiška Verbíková
metodik prevence rizikového
chování

OBSAH:
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE
1. Charakteristika školy
2. ŠMP, preventivní tým a vedení školy
3. Vnitřní informační zdroje
4. Vnější informační zdroje
5. Monitoring
6. Analýza výchozí situace
3. STANOVENÍ CÍLŮ PPŠ
4. SKLADBA AKTIVIT PPŠ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
a) Pedagogové
b) Žáci
c) Rodiče
5. EVALUACE
a) Kvalitativní hodnocení
b) Kvantitativní hodnocení
PŘÍLOHY
1.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

2.

SÍŤ SLUŽEB KRAJE V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE

3.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

4.

STÁVAJÍCÍ PLATNÉ DOKUMENTY V RESORTU MŠMT

5.

PŘEHLED LITERATURY

6.

KRIZOVÝ PLÁN

POUŽITÉ ZKRATKY
PPŠ – Preventivní program školy
ŠMP – Školní metodik prevence
ŠPP – Školní poradenské pracoviště
PČR – Policie České republiky
SPJ – Sociálně patologické jevy
ŠVP – Školní vzdělávací program
PPP – Pedagogicko-psychologická poradna
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MiŠ – Minimalizace šikany
VkZ – Výchova ke zdraví
ČJ – Český jazyk
Prv – Prvouka
Vl – Vlastivěda
Př - Přírodověda

1

Školní rok 2018/2019

Preventivní program školy
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa školy, pro

Základní škola, Praha 4, Poláčkova

kterou platí tento PPŠ

Poláčkova 1067, Praha 4-Krč, 140 00

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Martina Lipárová

Telefon na ředitele

241 442 291

E-mail na ředitele

liparova@zspolackova.cz

Jméno metodika prevence
rizikového chování
Telefon

Mgr. Oldřiška Verbíková

E-mail

verbikova@zspolackova.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 260/56, Praha 10

Jméno výchovného poradce

Mgr. Luisa Scharnaglová

Telefon

241 416 445

E-mail

scharnaglova@zspolackova.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

PF UK Praha

Jméno školního specialisty,
psycholog
Telefon
E-mail

737 445 209

Studuje -

Studuje -

Ne -

Ne -

PaedDr. Mgr. Dagmar Borovičková
241 416 445
borovickova@zspolackova.cz

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

třída

277

13 + 8 asistentů pedagoga

ZŠ - II.stupeň

6

118

14 + 2 asistenti ped.

Víceleté gymnázium

_

-

-

4leté gymnázium

_

-

-

SŠ – ostatní

_

-

-

Celkem pedagogů na škole*

--

-

27 + 10 asistentů pedagoga

ZŠ - I stupeň

12 + 1 přípravná
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE
1. Charakteristika školy
Základní škola Poláčkova je úplnou základní školou s jednou přípravnou třídou. V letošním roce
došle ke zrušení posledních specializovaných tříd pro děti s poruchami chování. Tyto děti byly
integrovány do běžných tříd. Pracují zde podle individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu
pedagogické podpory, v některých případech ještě za podpory osobního asistenta nebo asistenta
pedagoga. Naši školu navštěvuje čtyřicet pět cizinců – nejvíce pochází z Ukrajiny a Vietnamu. Vysoké
procento žáků přichází z neúplných rodin.
Škola leží v klidném prostředí na okraji sídliště A. Staška. Jako rizikové se jeví Budějovické
náměstí, které se rozkládá v její těsné blízkosti. Nachází se zde velké obchodní centrum, restaurace,
banky a stanice metra. Nebezpečí hrozí i na rušné komunikaci nedaleko školy. Objekt školy tvoří dvě
propojené budovy s 29 učebnami, z nichž deset je odborných. Materiálně-technické vybavení školy je
na dobré úrovni, usnadňuje realizaci preventivních a volnočasových aktivit. Za rizikové prostředí
považujeme šatny, prostory kolem automatů na nápoje a mléčné výrobky, chodbu před školní
jídelnou, kde dochází zejména v čase oběda k velké kumulaci žáků, a toalety, zejména v odpoledních
hodinách.
Pravidla pro zajištění bezpečnosti žáků a pro předcházení rizikovému chování ve škole stanoví
školní řád. Školní vzdělávací plán obsahuje konkrétní témata prevence rizikového chování.

2. ŠMP, preventivní tým a vedení školy
Školní poradenské pracoviště, které tvoří ředitelka školy (kariérní poradenství), výchovná
poradkyně (podpůrná opatření), metodička prevence rizikového chování a školní psycholožka, úzce
spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky. Poskytuje pomoc jednotlivcům, třídním kolektivům,
rodičům i pedagogům.
Školní metodička prevence je současně třídní učitelkou na prvním stupni. Má dokončené akreditované
specializační studium pro metodiky prevence, které organizovala PPP pro Prahu 1, 2 a 4. Sestavuje a
koordinuje

realizaci

preventivního

programu

školy,

provádí

evaluaci

preventivních

aktivit,

zaznamenává možné projevy rizikového chování, dle potřeby provádí anonymní dotazníková šetření.

3. Vnitřní informační zdroje
•

Pravidelně aktualizované stránky školy - www.zspolackova.cz

•

Školní poradenské pracoviště (viz Příloha č. 1 - Důležité kontakty)

•

Odborná literatura

•

Časopis Prevence

•

Časopis Školní poradenství v praxi

•

Časopis Třídní učitel

•

Školní informační Hlasatel

•

Schránka důvěry

•

Žákovský parlament
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•

Školní rozhlas

•

Informace pro pedagogy na nástěnce ve sborovně

•

Nástěnky na chodbě pro žáky

4. Vnější informační zdroje
Podrobněji viz příloha č.1 – Důležité kontakty

5. Monitoring
Ke

zjištění

současného

stavu

rizikového

chování

ve

škole

bylo

využito:

zápisů výchovné poradkyně a metodika prevence, zápisů z výchovných komisí, třídních
schůzek, rozhovorů s třídními učiteli a školním psychologem, zápisů z pedagogických porad,
dotazníkového šetření, individuálních pohovorů s rodiči a závěrečné zprávy organizace Život bez
závislostí, jež u nás realizuje dlouhodobý preventivní program.

6. Analýza výchozí situace
Závažnější případy, které jsme v loňském roce řešili, byly podezření na užívání návykových látek
a rizikového sexuálního chování, dvakrát výskyt sebepoškozování a skryté záškoláctví. Nejvíce bylo
zaznamenáno případů agresivního chování.
Po zmapování situace na škole chceme pokračovat ve spolupráci s Preventivní skupinou Městské
policie Praha, věnující se problematice bezpečného chování a sociálně patologickým jevům, a
v realizaci Komplexního programu primární prevence. Preventivní programy zaměřit na agresivní
chování, problematické vztahy mezi žáky s prvky šikany a špatnou komunikaci s některými rodiči
problémových žáků. I nadále budeme pokračovat v prohlubování informovanosti žáků o rizikových
projevech chování, v posilování pozitivních vztahů a vytváření příznivého sociálního klimatu. Třídní
učitelé budou pokračovat v pořádání třídnických hodin, které zaměří na práci se skupinou a vztahy v
ní. Chceme tím zamezit případnému výskytu šikany, podpořit vytváření zdravého třídního kolektivu,
zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi učiteli a žáky.
Některé typy programů specifické primární prevence plánujeme realizovat za podpory MHMP.
Škola bude žádat o finanční podporu v rámci projektu „Grantový program hlavního města Prahy pro
oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019“. Realizátorem bude Život
bez závislostí.
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3. STANOVENÍ CÍLŮ PPŠ
Cíl:
Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na dlouhodobé
cíle:
Cíl:
Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na dlouhodobé
cíle:
Cíl:
Ukazatele dosažení cíle:

Zdůvodnění cíle:
Návaznost na dlouhodobé cíle:

Cíl:

Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky
Počet řešených případů nevhodného chování mezi žáky.
Počet uskutečněných třídnických hodin.
Celkově zlepšit vrstevnické vztahy, komunikaci, předcházet možnému vzniku
šikany
Posílit pozitivní sociální klima školy.
Zapojit do zájmových kroužků a projektů žáky z rizikových skupin i
s nadáním.
Šíře nabídky zájmových kroužků na škole a počet dětí, které je navštěvují.
Kvalitní trávení volného času vede ke snižování kriminality žáků, přispívá k
rozvoji jejich osobnosti.
Cíl souvisí s předcházením sociálně patologickým jevům vhodným využitím
volného času.
Zvýšení a podpoření motivace žáků ke studiu
Zlepšené studijní výsledky žáků.
Počet žáků využívajících poradenské služby.
Počet programů, akcí pro žáky z oblasti vědy a techniky, profesní orientace
apod.
Počet pedagogů, kteří se zúčastnili vzdělávacích programů zaměřených na
metodiku výuky a rozšíření znalostí, vědomostí a dovedností.
Snižující se motivovanost žáků ke studiu, spokojení se s průměrností.
Cíl souvisí s psychohygienou žáků a jejich přípravou na budoucí povolání.
Zvyšování profesní připravenosti pedagogů.
Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování

Ukazatele dosažení cíle:

Počet zúčastněných žáků v programu org. Život bez závislostí
Počet řešených případů rizikového chování
Počet zúčastněných žáků v preventivním programu Městské police HMP, Koalice
proti tabáku a dalších
Zdůvodnění cíle:
Orientace v dané problematice snižuje možnost vzniku rizikového chování u
žáků, zvyšuje odolnost žáků a jejich schopnost mu čelit.
Návaznost na dlouhodobécíle: Podpořit a dále rozvíjet pozitivní klima třídy i školy

Cíl:
Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na dlouhodobé
cíle:

Cíl:
Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:

Návaznost na dlouhodobé
cíle:

Zvýšit informovanost pedagogů v problematice rizikového chování
Počet proškolených pedagogů.
Počet vzdělávacích programů na dané téma
Četba odborných časopisů a jiných zdrojů o dané problematice
Zefektivnění práce pedagogů, zkvalitnění výchovného působení na žáky
Cíl souvisí se zvyšováním profesní připraveností pedagogického sboru,
zvláště při řešení násilí mezi dětmi. Zlepšit orientaci pedagogů v problematice
rizikového chování

Zvýšit a prohlubovat komunikaci s rodiči
Počet setkání s rodiči.
Zvýšení informovanosti rodičů o problémech jejich dětí a zlepšení vztahů mezi
všemi zúčastněnými – školou - rodiči a jejich dětmi
Zvýšení spolupráce s rodiči přispívá k celkové efektivitě výchovného působení
pedagogů na žáky.
Vzbudit v rodičích hlubší zájem o problémy svých dětí.
Dobré klima ve škole
Úzká spolupráce s rodiči
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Cíl:

Řešit financování aktivit a dlouhodobých programů PPŠ

Ukazatele dosažení cíle:

Přiznání grantu z rozpočtu hl.m. Prahy – „Grantový program hlavního města
Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok
2019“
Umožnění aktivního zapojení do programu většímu počtu žáků, zvláště ze
sociálně slabších poměrů.
Spolupráce s organizacemi zajišťujícími preventivní programy

Zdůvodnění cíle:
Návaznost na dlouhodobé
cíle:

4. SKLADBA AKTIVIT PPŠ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY

a) Pedagogové
Název a odborné zaměření
vzdělávání

Seminář ke Grantovému programu hlavního města Prahy pro oblast
primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

Stručná charakteristika

Seznámení s Grantovým programem HMP pro oblast primární prevence
ve školách a školských zařízeních
MHMP ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A PREVENCE, ODDĚLENÍ
PREVENCE VE SPOLUPRÁCI S CENTREM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA, PRAŽSKÝM
CENTREM PRIMÁRNÍ PREVENCE.
1
3
24. 9. 2018

Realizátor/lektor
Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání
Název a odborné zaměření
vzdělávání
Stručná charakteristika
Realizátor/lektor
Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání

Praha bezpečně online 2018

Název a odborné zaměření
vzdělávání
Stručná charakteristika
Realizátor/lektor
Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání

Poradenské služby pro učitele

Název a odborné zaměření
vzdělávání
Stručná charakteristika
Relizátor/lektor

Spolupráce školy s PPP, se zákonnými zástupci, upřesnění postupů v
rámci individuální péče o žáka
Úkoly školního metodika prevence, výchovného poradce, spolupráce
PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56/ Mgr. A. Mášová, PaedDr.
Marušková Lenka
2
2
8. 10. 2018

Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání
Název a odborné zaměření
vzdělávání
Stručná charakteristika
Relizátor/lektor
Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání

Problematika kyberkriminality a její prevence
Národní centrum bezpečnějšího internetu
1
4
2. 10. 2018

Individuální konzultace pro učitele žáků s výchovnými problémy
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
28
DLE POTŘEBY
PRŮBĚŽNĚ

Škola a podpora rodičovské role při rozhovoru o výchově
Úkoly školního metodika prevence, výchovného poradce, spolupráce
PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56/ Michalová Alžběta
2
2
3. 12. 2018
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Název a odborné zaměření
vzdělávání
Stručná charakteristika
Relizátor/lektor
Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání

Krizové situace v životě dítěte

Název a odborné zaměření
vzdělávání
Stručná charakteristika
Relizátor/lektor
Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání

Škola pro Všechny - Mediace

Linka důvěry – její možnosti a limity.
PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56/ Mgr. Lacka JIří
2
2
3. 12. 2018

Jak dobře řešit konfliktní situace ve škole
AISIS
1
40
16. 10., 23.10., 30.10., 6. 11., 13. 11. 2018
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b) Žáci
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Roč

Předmět

Vzdělávací oblast

Téma

Časová

ník
1.

Vyučující

dotace
Prvouka

Člověk a jeho svět

Seznámení s pravidly chování, školní řád

8

Třídní učitel

10

Třídní učitel

15

Třídní učitel

4

Třídní učitel

Bezpečná cesta do školy, doprava
Vhodné trávení volného času
Péče o zdraví, lidské tělo, osobní hygiena
Tísňové volání
2.

Prvouka

Člověk a jeho svět

Zdraví, jíme zdravě
Důležitá telefonní čísla
Nebezpečí v nejbližším okolí
Chování v krizových situacích
Doprava a cestování
Role v rodině, ve třídě, v kolektivu (pomoc doma)

3.

Prvouka

Člověk a jeho svět

Poznáváme sami sebe
Sebepoznání a sebepojetí
Odpovědné chování v silničním provozu

4.

Vlastivěda

Člověk a jeho svět

Přírodověda
Český jazyk

ČR – zákony
Vztah k osobnímu majetku

Jazyk a jazyková

Návykové látky

2

komunikace

Slovní šikana, telefon, e-mail, sdělení údajů o sobě a rodině neznámé osobě

4

5.

Český jazyk
Přírodověda

Jazyk a jazyková

Vzájemná komunikace

4

A. Lipárová

komunikace

Význam slova

3

Ing. P. Stavělová

Člověk a jeho svět

Rodina a společnost

10

Mgr. L. Scharnaglová

Násilí v rodině a týrání dětí, kouření a alkohol
6.

Výchova

Člověk a společnost

Člověk a společnost.

k občanství

Jazyk a jazyková

Kulturní vzorce chování

Český jazyk

komunikace

Pozvání do společnosti

Mgr. K. Kalfinova

Já a moji blízcí. Být spolu, nebýt sami.
Slovní zásoba a tvoření slov

5

Dorozumívání a porozumění
Vulgarismy a vandalismus, rasismus, sebehodnocení
7.

Výchova

Člověk a společnost

k občanství

Výchova ke

Člověk a zdraví

zdraví

Člověk a morálka

1

Mgr. L. Scharnaglová

Vůle, kázeň, osobní hodnoty,

1

Mgr. J. Hlavová

Charakter, přirozené a soc. rozdíly, asertivita

1

Zdravý způsob života. Sexuální výchova. Návykové látky. Mezilidské vztahy,
sebepojetí.

1

Bezpečnost – nenechat si ublížit.

8.

Výchova

Člověk a společnost

Zdravý způsob života. Jak zacházet se svými city, agrese a hněv

k občanství

Člověk a příroda

Člověk a zdraví.

Přírodopis
Chemie

Člověk a zdraví

4

Mgr. L. Scharnaglová
Ing. P. Stavělová

Reprodukční zdraví a sexuální dospívání

3

Mgr. A. Kovandová

Návykové látky. Faktory ovlivňující zdraví. Sexuální výchova. Mezilidské vztahy.

1

Mgr. J. Hlavová

5

Mgr. L. Scharnaglová

Výchova ke

Volba pro zdravý život.

zdraví

Vznik manželství
Základní práva občanů

9.

Výchova
k občanství

Člověk a společnost

Právní vztahy. Právní vědomí. Právní řád – protiprávní jednání, druhy a postihy
Negativní společenské jevy, nebezpečí sekt.
Současné projevy terorismu

Specifická prevence

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Malý Péťa sám doma
Blok primární prevence
Cílem je seznámit žáky s bezpečným chováním, když jsou sami doma.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy / Bc. Z. Bartoš
Žáci 1. ročníku
49
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Beseda s jednoduchými dotazy o znalosti bezpečného chování
29. 5. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Bezpečné chování – sám venku
Blok primární prevence
Cílem je seznámit žáky s bezpečným chováním při pobytu mimo domov.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Žáci 2. ročníku
68
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Beseda s jednoduchými dotazy o znalosti bezpečného chování
29. 5. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Bezpečné chování – nebezpečné situace
Blok primární prevence
Cílem je seznámit žáky s bezpečným chováním - scénky se zapojením
dětí - kontakt s cizím člověkem, zvonky – vstupní dveře, napadení cizím
psem, použitá injekční stříkačka/
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Žáci 3. ročníku
61
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Beseda s jednoduchými dotazy o znalosti bezpečného chování
30. 5. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu

Bezpečné chování – rekapitulace znalostí
Blok primární prevence
Cílem je upevnit znalosti z předcházejících ročníků o bezpečném
chováním doma, venku, při styku s cizí osobou.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Žáci 4. ročníku
55
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Beseda s jednoduchými dotazy o znalosti bezpečného chování
30. 5. 2019, 7. 1. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková
Bezpečné chování v elektronickém světě I
Blok primární prevence
Cílem je získat informace o komunikaci přes internet, poskytování
osobních údajů, poskytování textů, videí, obrázků, atd.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Žáci 5. ročníku
44
45 min.
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Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Beseda s dotazy o znalosti bezpečného chování na internetu
7. 1. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Bezpečné chování v elektronickém světě II
Blok primární prevence
Cílem je získat informace o sociálních sítích, objasnění pojmů viry, červi,
spam, hoax, atd.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Žáci 6. ročníku
33
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
12. 11. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Kyberšikana
Blok primární prevence
Co je to kyberšikana, její podoby, způsoby šíření, oběť kyberšikany, jak
se bránit kyberšikaně, postup v případě, že je svědkem kyberšikany.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy// Bc. Z. Bartoš
Žáci 7. ročníku
22
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Beseda s dotazy o znalosti bezpečného chování na internetu
22. 11. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Autorská práva a Internet
Blok primární prevence
Cílem je seznámit žáky s právní odpovědností při porušování autorských
práv.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Chlapci 8. ročníku
12
90 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
21. 11. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Domácí násilí
Blok primární prevence
Program se věnuje problematice vztahů, pohlavního zneužití
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Děvčata 8. ročníku
12
90 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných děvčat
21. 11. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Partnerské násílí
Blok primární prevence
Formy a specifika domácího násilí, charakteristika násilných a
ohrožených osob, řešení situací
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Chlapci 9. ročníků
18

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
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Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

90 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných chlapců
14. 11. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Jak se nestát obětí znásilnění.
Blok primární prevence
Nebezpečí číhající na dívky venku, diskotéky, pozdní návrat domů,
nebezpečné známosti
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Bc. Z. Bartoš
Děvčata 9. ročníků
25
90 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných děvčat
14. 11. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Drogy I - Jakákoliv závislost znamená konec svobody!
Blok primární prevence, prevence závislosti
Cílem je seznámit žáky s nebezpečím užívání drog, příznaky, následky,
čemu se vyhnout
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy
Žáci 5. ročníku
44
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Zvýšení a podpoření motivace žáků ke studiu
Beseda s jednoduchými dotazy o znalosti škodlivosti drog
14. 3. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková
Šikana a násilí v dětských kolektivech
Blok primární prevence
Děti budou seznámeny s tím,co je šikana, jaké jsou druhy šikany, jak se
nestát obětí šikany, jak se bránit. Vyzkouší si modelové situace
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy
Žáci 6. ročníku
33
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky.
Anonymní dotazník prověřující možný výskyt šikany ve škole
14. 3. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková

Termín
Zodpovědná osoba

Kriminalita dětí
Blok primární prevence
Seznámení dětí s postupy při vyšetřování trestných činů, zajišťování stop.
Nejčastěji páchané trestné činy mladistvých, důsledky.
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy
Žáci 7. ročníku
22
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování
Beseda s jednoduchými dotazy o znalosti důsledků páchání trestných
činů.
14. 3. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Drogy II - drogy a zákon
Blok primární prevence, prevence závislosti
Proč říct NE drogám. Drogy a jejich účinky. Zneužívání omamných a

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
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Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

psychotropních látek
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy
Žáci 8. ročníku
24
45 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování
Počet zúčastněných žáků
15. 3. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková
Základy právního vědomí
Blok primární prevence
Beseda o následcích šikany, rizikového chování v dopravě, sexuálního
zneužívání, kyberšikany a jiných typech rizikového chování. Zákony v
souvislostech: trestní zákoník, trestní řád, přestupkový zákon
Útvar prevence Městské policie hl. m. Prahy
Žáci 9. ročníku
43
90 min.
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky.
Počet zúčastněných žáků
15. 3. 2019
Mgr. Oldřiška Verbíková
Chovám se bezpečně
Blok primární prevence
Program na téma: co je bezpečí, jak se chovat bezpečně v oblasti zdraví,
sexuálního obtěžování, obtěžování od cizích lidí ..
Život bez závislostí
Žáci 1. ročníku
49
2
Ano. Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky.
Třídní klima
17. 9. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková
Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi
Blok primární prevence, prevence typů šikany
Program zaměřený na uvědomění si a rozlišování žádoucího a
nežádoucího chování v kolektivu a důležitost navazování přátelských
vztahů
Život bez závislostí
Žáci 2. ročníku
41
2
Ano. Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky.
Třídní klima
21. 9. 2018, 2. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková
Umím říci ne
Blok primární prevence, prevence závislosti
Způsoby a možnosti alternativních forem chování v zátěžových situacích,
nácvik odmítání, týkající se především návykových látek
Život bez závislostí
Žáci 3. ročníku
61
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování
Počet zúčastněných žáků
2. 10. 2018, 23. 10. 2018, 25. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková
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Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Bavím se i bez alkoholu
Blok primární prevence, prevence závislosti
Program na téma: nebezpečí závislosti, co je to alkohol a alkoholismus,
rizika s ním spojená.
Život bez závislostí
Žáci 4. ročníku
56
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
Říjen, listopad 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková
Třída a třídní – jeden tým
Blok primární prevence
Program zaměřený na vzájemné sblížení, podporu dobré komunikace a
poznání třídního učitele. Vyjasnění toho, co je pro obě strany (třídu i
třídního) ve vzájemném vztahu podstatné a důležité
Život bez závislostí
Žáci 4. B, 5. B, 7. B
57
2
Ano. Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky.
Třídní klima
21. 9. 2018, 9. 10. 2018, 11. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková
Stop posměchu
Blok primární prevence, prevence typů šikany
Program na prevenci posměchu, rozlišení škádlení a posmívání, nácvik,
jak se lze v modelových situacích zachovat.
Život bez závislostí
Žáci 5. ročníku
51
4
Ano. Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky.
Počet zúčastněných žáků, třídní klima
9. ,18. a 19. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Stop šikaně
Blok primární prevence
Způsoby a možnosti alternativních forem chování v zátěžových situacích,
nácvik asertivních dovedností. Agresivita, její zvládání a její alternativy.
Život bez závislostí
Žáci 6. ročníku
34
3
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
2. pololetí škol. roku
Mgr. Oldřiška Verbíková

Jsem, jaký jsem
Blok primární prevence
Program na téma: co je to sebevědomí, důsledky nízkého sebevědomí,
sebevědomé chování v simulované situaci
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Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Život bez závislostí
Žáci 6. ročníku
34
4
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
12. 10. 2018, 22. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková
Prožitkové zmapování rolí
Blok primární prevence, prevence závislosti
Program zaměřený na přínosy a rizika jednotlivých rolí pro třídní kolektiv
Život bez závislostí
Žáci 7. ročníku
38
4
Ano. Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky.
Počet zúčastněných žáků
16. 10. 2019, druhé pololetí škol. roku
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Jsem spokojený ve svém těle
Blok primární prevence, prevence závislosti
Způsoby vnímání vlastního těla, předcházení poruchám příjmu potravy
Život bez závislostí
Žáci 7. ročníku
38
4
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
11. 10. 2018, 23. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Stejní nebo jiní?
Blok primární prevence

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Život bez závislostí
Žáci 8. ročníku
21
6
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
18. 10., 22. 10. 2018, 26. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Program s cílem otevřít diskusi o předsudcích a stereotypech v oblasti
národností, ras a náboženského vyznání

Kdo jsem, kam jdu, co chci
Blok primární prevence
Program na téma: sebepercepce, hodnotová orientace, můj pohled do
budoucnosti, přechod na střední školu
Život bez závislostí
Žáci 9. ročníku
23
4
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Zvýšení a podpoření motivace žáků ke studiu.
Počet zúčastněných žáků
2. pololetí školního roku
Mgr. Oldřiška Verbíková
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Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Začátky intimního života
Blok primární prevence
Program věnován otázkám souvisejícím se startem aktivního sexuálního
života, prevenci sexuálně rizikového chování a rozlišení fyzické a
psychické intimity.
Život bez závislostí
Žáci 9. ročníku
23
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
16. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Nekuřátka
Interaktivní seminář
Program na téma: závislost, nikotin, droga, dehet,
Česká koalice proti tabáku a Jules a Jim, z. s. za podpory MČ Praha 4
Žáci 4. ročníku
57
90 minut
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
2. pololetí škol. roku
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Interaktivní seminář
Program zaměřený na rizika užíváni alkoholu a jeho vlivu na zdraví
člověka
SANANIM
Žáci 5. ročníku
51
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
2. pololetí škol. roku
Mgr. Oldřiška Verbíková

Termín
Zodpovědná osoba

Poradenské služby pro žáky – individuální konzultace zaměřené na
prevenci rizikového chování
Individuální konzultace
Program nabízí dětem možnost individuálně hovořit se školní
psychologem v případě potřeby
Školní poradenské pracoviště
Všichni žáci
412
Dle potřeby
Ano. Zvýšení a podpoření motivace žáků ke studiu.
Zlepšit komunikaci a zkvalitnit vztahy mezi žáky.
Školní úspěšnost a pokles rizikového chování, odbourání agresivního
chování mezi žáky
Průběžně
PaedDr. Mgr. Dagmar Borovičková – školní psycholog

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor

Otevřete oči
Interaktivní seminář
Program zaměřený na rizika užíváni drog
Progressive

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŚ
Ukazatele úspěšnosti
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Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Žáci 7. ročníku
38
60 minut
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
13. 12. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Preventivní vlak
Komponovaný pořad
Program zaměřený na rizikové chování v dopravě
Železniční dráhy
Žáci 9. ročníku
43
120 minut
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
21. 9. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Dospívám v ženu
Interaktivní seminář
Program zaměřený na změny v dospívání
Mgr. Marie Nováková
Děvčata 6. a 5. ročníku
31
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
8. 11. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Stávám se mužem
Interaktivní seminář
Program zaměřený na změny v dospívání
Mgr. Marie Nováková
Chlapci 5. a 6. ročníku
28
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
8. 11. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Rizikové sexuální chování
Interaktivní seminář
Program věnován otázkám souvisejícím se startem aktivního sexuálního
života, prevenci sexuálně rizikového chování.
Mgr. Marie Nováková
Žáci 9. ročníku
23
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
24. 9. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
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Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Sexuální výchova
Interaktivní seminář
Program na pojmenování a sdílení očekávání, která mají žáci v současné
době od partnerského vztahu.
Mgr. Marie Nováková
Žáci 7. a 8. ročníku
59
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
3. 10. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu

Kybernetická bezpečnost
Peer program

Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Dívčí spolek Smíchovská střední průmyslová škola
Žáci 4. ročníku
58
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
20. 12. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Genderová volba
Peer program
Program představí všechna specifika výběru genderově netradiční
profese a ukáže slavné a úspěšné muže a ženy světa
Dívčí spolek Smíchovská střední průmyslová škola
Žáci 9. ročníku
23
2
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
20. 12. 2018
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Internetová komunikace
Přednáška
Program zaměřený na nebezpečí kyberšikany, kyberstalkingu
Imperativ
Žáci 9. ročníku
23
120 minut
Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
2. pololetí škol roku
Mgr. Oldřiška Verbíková

Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu

Úvod do problematiky extremismu
Přednáška
Program zaměřený na právní a sociologické aspekty extremismu
Imperativ
Žáci 8. ročníku
21
120 minut

Program zahrnuje základní pravidla bezpečného pohybu na internetu,
osvojení zásad prevence kyberšikany
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Návaznost programu na cíle PPŠ
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba

Ano. Zvyšovat informovanost žáků v problematice rizikového chování.
Počet zúčastněných žáků
2. pololetí škol roku
Mgr. Oldřiška Verbíková

c) Rodiče
Název programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba

Svatováclavské vítání podzimu
Zábavný program pro rodiče a jejich děti na školním hřišti. Neformální
setkání učitelů, žáků a rodičů.Tradiční akce školy.
Učitelé ZŠ Poláčkova
3
26. 9. 2018
Mgr. Vlasta Andrlová

Název programu
Stručná charakteristika programu

Čarodejnice
Zábavné odpoledne pro děti a rodiče. Neformální setkání rodič-učitel-žák.
Tradiční akce školy.

Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba

Učitelé ZŠ Poláčkova
3
24. 4. 2019
Mgr. Vlasta Andrlová

Název programu
Stručná charakteristika programu

Adventní jarmark
Tradiční akce školy. Vánoční dílny, neformální setkání pedagogů a rodičů
v prostorách školy
Pedagogický sbor
3
28. 11. 2018
Mgr. Vlasta Andrlová

Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba
Název programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba

Poradenské služby pro rodiče
Individuální konzultace pro rodiče žáků s výchovnými a výukovými
problémy
Školní poradenské pracoviště
Podle potřeby
Průběžně
Mgr. Luisa Scharnaglová, PaedDr. Mgr. Dagmar Borovičková

Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba

Velikonoční trhy s vernisáží
Nová akce školy. Velikonoční dílny, neformální setkání pedagogů a
rodičů v prostorách školy
Pedagogický sbor
3
16. 4. 2019
Mgr. Vlasta Andrlová

Název programu
Stručná charakteristika programu
Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba

Den pro děti
Den her a sportování na školním hřišti za přítomnosti rodičů
Pedagogický sbor
3
16. 4. 2019
Mgr. Vlasta Andrlová

Název programu
Stručná charakteristika programu
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EVALUACE

A) Kvalitativní hodnocení
1. ŽÁCI
.ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI - Komplexní program primární prevence
Program probíhal ve dvouhodinových blocích. Témata byla žáků přiblížena prostřednictvím prožitkových
technik, které doplňovaly diskuse, reflexe a nácviky. Kladen byl důraz na maximálně aktivní zapojení žáků do
programu. Třídní učitelé byli přítomni u všech programů v rolích pozorovatelů nebo aktivních účastníků.
Programy splnily svůj cíl. Byly velmi kladně hodnoceny pedagogy i samotnými žáky. V nastavené spolupráci
budeme pokračovat.

Realizovaná témata programu:
Třída

Téma programu

1. A

Chovám se bezpečně

1. B

Chovám se bezpečně

2. A

Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

2. B

Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

2. C

Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

3. A

Spolupracující třída

3. B

Spolupracující třída

3. C

Spolupracující třída

3. D

Nikotin mě neláká

4. A

Spolupracující třída

4. B

Spolupracující třída

5. A

Jak se nestát závislým na PC

5. B

Třída, třídní; Spolupracující kolektiv

6. A

Jsem, jaký jsem

6. B

Jsem, jaký jsem

7. A

Nenechám se vyprovokovat; Třída; Spolupráce

8. A

Třídní role

9. A

Začátky intimního života

9. B

Kluci, holky, láska

MĚSTSKÁ POLICIE HM PRAHA - ODDĚLENÍ PREVENCE - SKUPINA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
Programy:
1. stupeň:
▪

Malý Péťa sám doma

▪

Bezpečné chování – sám venku

▪

Bezpečné chování – nebezpečné situace

▪

Bezpečné chování – rekapitulace znalostí

▪

Bezpečné chování v elektronickém světě I.
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2. stupeň
▪

Bezpečné chování v elektronickém světě II.

▪

Kyberšikana

▪

Autorská práva a internet – chlapci

▪

Domácí násilí – děvčata

▪

Partnerské násilí – chlapci

▪

Jak se nestát obětí znásilnění

Všechny programy splnily svůj cíl, kladně byly hodnoceny dětmi i učiteli. Ve spolupráci budeme pokračovat.
SKUPINA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Programy:
• Drogy I - Jakákoliv závislost znamená konec svobody!
• Šikana a násilí v dětských kolektivech
• Kriminalita dětí
• Drogy II – drogy a zákon
• Základy právního vědomí
Všechny programy splnily svůj cíl a byly velmi kladně hodnoceny jak ze strany pedagogů, tak i samotnými
žáky. Ve spolupráci budeme pokračovat i v následujícím roce.
ĆESKÁ KOALIACI PROTI TABÁKU za podpory MČ Praha 4
•

Nekuřátka

Přednášky se zúčastnili všichni žáci čtvrtých tříd. Program byl kladně hodnocen, ve spolupráci budeme
pokračovat.
▪

Marihuana

Program pro žáky šestých tříd věnovaný postojům ke drogám, jednotlivým fázím závislosti, uvědomění si, jak
droga může ovlivnit život člověka. Program bude pokračovat.
SANANIM
▪

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Program pro žáky sedmých tříd tříd zaměřený na rizika užíváni alkoholu a jeho vlivu na zdraví člověka. Ve
spolupráci budeme pokračovat.

PREVENTIVNÍ VLAK
Preventivně-bezpečností akce, kterou každoročně pořádají České dráhy, Správa železniční dopravní cesty,
Policie ČR a ČD Cargo, se zúčastnili žáci devátých tříd. Jejím cílem je ukázat dětem nebezpečnost nerozvážného
a hazardního chování na železnici. Akce byla žáky velmi kladně hodnocena.
PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ – Mgr. Ing. Marie Nováková
▪

Problémy dospívání - 6. třídy
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Jeden z nejúspěšnějších preventivních programů na škole. Velmi kladně hodnocen dětmi i učiteli.
Cíl byl splněn, ve spolupráci bychom rádi pokračovali.

FÓRUM PRO PROŽITKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Realizovaná představení:
▪

Prevence kyberšikany – 6. tř.

▪

Prevence násilí – 4. tř.

▪

Porozumění a tolerance k odlišným kulturám – 5. tř.

Všechna představení Fóra pro prožitkové vzdělávání byla dětmi velmi kladně hodnocena a měla na děti silný
účinek. Ve spolupráci budeme pokračovat.

PROGRESSIVE
▪

Závislost na návykových látkách – 7. + 8. tř.

Program pro žáky sedmých a osmých tříd interaktivní formou s prvky zážitkové pedagogiky podnítil
žáky k diskusi a zamyšlení nad drogovou problematikou. Program byl kladně hodnocen, spolupráce
bude pokračovat.
2. UČITELÉ
✓

Pražské fórum primární prevence rizikového chování na téma nebezpečí kyberprostoru – kladně
hodnoceno

✓

Systémová podpora výuky ČJ pro cizince - metodický seminář, zúčastnil se 1 pedagog

✓

Seminář ke Grantovému programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách
a školských zařízeních pro rok 2018 – metodik prevence

✓ Specializační studium – Výchovné poradenství – výchovná poradkyně
✓ Preventivní program školy nebo Minimální preventivní program? Krizový plán školy . Semináře se
zúčastnil metodik prevence, kladně hodnoceno
✓ Vzdělávání cizinců na pražských školách - 2 učitelé, kladně hodnoceno
✓ Školní poradenské pracoviště a spolupráce s oddělením prevence. Využití dotačních programů v
prevenci – aktuálně – 2 učitelé, kladně hodnoceno

3. RODIČE
✓ Svatováclavské vítání podzimu
Tradiční akce školy na začátku školního roku. Proběhla úspěšně, budeme v ní pokračovat.
.
✓ Vánoční jarmark
Další tradiční akce školy, která se těší velkému zájmu rodičovské veřejnosti. Proběhla úspěšně, budeme v ní
pokračovat.
✓ Čarodejnice

22

Tradiční a oblíbená akce školy, proběhla úspěšně. Budeme v ní pokračovat.
✓ Třídní schůzky
Na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s PPŠ, činností ŠMP a s krizovým plánem
✓

Den dětí

Den plný dětských her a sportu na školním hřišti za účasti rodičů. Akce se setkala s velkým ohlasem. Bude
pokračovat.
✓

Bezpečné používání internetu, nebezpečí na sociálních sítích – přednáška pro rodiče

V rozšiřování informovanosti rodičovské veřejnosti o nebezpečí internetu chceme pokračovat.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Škola nabídla dětem z prvního a druhého stupně možnost vybrat si z 24 zájmových kroužků.

Ve spolupráci

s jazykovou školou Libere byly otevřeny kroužky angličtiny a díky spolupráci s TJ Slavoj Podolí kroužek kopané.
Děti se pravidelně se účastnily

sportovních

soutěží, se školní družinou navštívily mnoho zajímavých

kulturních, přírodovědných i jiných akcí. Pokračovaly v návštěvách divadelních představeních v rámci Klubu
mladého diváka.
Na úspěšném plnění Preventivního programu školy se podíleli všichni pedagogové. Třídní učitelé se
v rámci třídnických hodin věnovali konkrétním problémům třídy, rozvíjeli komunikační dovednosti žáků, vyvozovali
pravidla třídy, podporovali vytváření pozitivního klimatu třídy. Pravidelně zaznamenávali projevy rizikového
chování. Témata prevence rizikového chování se promítala do hodin prvouky, přírodovědy, vlastivědy, českého
jazyka, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví a chemie.
Školní metodik prevence rizikového chování spolupracoval po celý rok s obvodní metodičkou SPJ
PaedDr. Lenkou Maruškovou a účastnil se setkání, která organizovala obvodní protidrogová koordinátorka.
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B) Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence
RCh
Počet vzdělávacích aktivit

7 + studium MP

Počet celkově proškolených pedagogů
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Počet hodin

33 + studium VP

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
Počet

Počet

Počet zúčastněných

aktivit

hodin

rodičů

6
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Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

690

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
Specifické preventivní aktivity, reagující na

Počet aktivit

Počet žáků

individuální situaci (problém) ve třídě

Počet hodin
přímé práce

Blok primární prevence

19

412

64

Interaktivní seminář

6

220

14

Beseda

17

412

28

Komponovaný pořad

3

70

6

Pobytová akce

1

38

16

Situační intervence

3

19

6

Jiné -

-

-

-

Volnočasové aktivity při školách

Počet aktivit

Počet žáků

Školní kluby

-

-

Školní kroužky

19

209

Víkendové akce školy

2

54

Prázdninové akce školy

-

-

Jiné

-

-

PPŠ četla a schválila: Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy
V Praze dne 22. 10. 2018
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Příloha č. 1

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Škola prostřednictvím webových stránek bude informovat rodiče o návštěvě pracovníka z
uvedených odborných zařízení. Pokud rodič nebude souhlasit s účastí svého syna/dcery na
připravovaném programu, návštěvě, může svůj nesouhlas sdělit třídnímu učiteli, ředitelce
školy nebo pracovníkovi ŠPP (školní psycholog, výchovná poradkyně, školní metodik
prevence). Žákovi bude umožněno zúčastnit se výuky mimo kmenovou třídu.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Mgr. Martina
Lipárová
Mgr. Luisa
Scharnaglová

Kariérní poradenství

výchovný poradce

liparova@zspolackova.cz

scharnaglova@zspolackova.cz

Mgr. Oldřiška
Verbíková

školní metodik
prevence rizikového
chování

verbikova@zspolackova.cz

PaedDr.Mgr.
Dagmar
Borovičková

Školní psycholožka

borovickova@zspolackova.cz

241 442 291

241 416 445

737 445 209

VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE

Bc. Ivana Staňková
vedoucí oddělení
ÚMČ Praha 4, Antala
prevence.
Staška 2059/80b, Praha
Odbor školství,
4 - Krč
prevence a rodinné
politiky
Mgr. Zuzana
Fišerová
Protidrogová
koordinátorka
Odbor školství,
prevence a rodinné
politiky

ÚMČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, Praha
4 - Krč

ivana.stankova@praha4.cz

261 192 593

zuzana.fiserova@praha4.cz
261 192 108

PEDAGOGICKOPaedDr. Lenka
PSYCHOLOGICKÁ
Marušková metodik PORADNA PRO PRAHU
prevence RCH PPP
lmaruskova@ppppraha.cz
1, 2 A 4
pro Prahu 1,2 a4
Francouzská 56, 101 00
Praha 10

267 997 011

Petra Opočenská
vedoucí odd.
sociálně právní
ochrany dětí

261 192 336

ÚMČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, Praha
4 - Krč

petra.opocenska@praha4.cz
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Mgr. Jana Ságlová ÚMČ Praha 4, Antala
vedoucí odboru
Staška 2059/80b, Praha
školství, prevence 4 - Krč

Jana.saglova@praha4.cz

261 192 477

a rodinné politiky
Martina
Pecháčková
vedoucí oddělení
sociální intervence

Mgr. Olga
Konůpková
psycholožka
Mgr. Jana
Havlíková
koordinátorka
školské prevence
Odbor zdravotnictví,
sociální péče a
prevence
Oddělení prevence

ÚMČ Praha 4, Antala
Staška 2059/80b, Praha
4 - Krč

martina.pechackova@praha4.cz

261 192 484

Pedagogickopsychologická poradna,
Francouzská 260/56,
Praha 10

konupkova@ppppraha.cz

241 772 412

Magistrát hlavního města
Prahy
jana.havlikova@praha.eu
Charvátova 9/145
110 00 Praha 1

Magistrát hlavního města
Mgr. Nina
Prahy
Janyšková
Charvátova 9/145
nina.janyskova@cityofprague.cz
krajský protidrogový 110 00 Praha 1
koordinátor

Život bez závislostí
Městská policie
hl.m.
Prahy,oddělení
prevence

K Výtopně 1224,
info@zivot-bez-zavislosti.cz
Zbraslav, Praha 5, 156 00
Dolnoměcholupská 27/58
109 00 Praha 10
petr.prev@mppraha.cz

236 004 1680

236 002 020

602 255 508

724 963 876

Další kontakty:
PČR

158

Zdravotnická záchranná služba

155

Hasiči

150

Tísňové volání

112

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

116 006

Linka bezpečí, služba vzkaz domů

116 111

Linka Ztracené dítě

116 000

NON-STOP Linka důvěry DKC

241 484 149
777 715 215
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Rodičovská linka Linky bezpečí
MŠMT

840 111 234
msmt.cz

POZN. KONTAKTY JSOU AKTUÁLNĚ DOPLŇOVÁNY

27

Příloha č. 2
SÍŤ SLUŽEB KRAJE V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE

Konkrétní organizace

Cílová skupina

Služby

Kontakt

PPP pro Prahu 1, 2 a 4

děti, mládež, rodiče, učitelé

Prevence, poradenství, ambulantní péče,
psychodiagnostika, vzdělávání a podpora
pedagogů.

Francouzská 56, Praha 10,
www.ppppraha.cz

SVP Modřany

děti, mládež, rodiče, učitelé

SVP Modřany, Na Dlouhé mezi 19, 147
Ambulantní péče, psychodiagnostika,
poradenství, stacionář, pobytové programy, 00, Praha 4,
podpora pedagogů
tel. 241 727 763, 241 723 646

SVP Klíčov

děti, mládež, rodiče, učitelé

Ambulantní péče, psychodiagnostika,
www.klicov.cz
poradenství, stacionář, pobytové programy.

SVP - Zařízení pro děti-cizince

děti, mládež, rodiče, učitelé

Ambulantní péče, psychodiagnostika,
Radlická 30, Praha 5, 150 00,
poradenství, stacionář, pobytové programy,
www.ddcpraha.cz
podpora a spolupráce s ped.

Acorus

osoby ohrožené domácím násilím

Krizová intervence.

Dětské krizové centrum

děti - týrané, zneužívané, zanedbávané Krizová intervence.

www.ditekrize.cz,
linka důvěry: 241 484 149

PL Bohnice

osoby v tíživé situaci

Krizová intervence

www.plbohnice.cz,
284 016 666, 284 016 111

Riaps

osoby v tíživé situaci

Telefonická krizová intervence, poradenství. 222 580 697

Acorus

osoby ohrožené domácím násilím

Telefonická krizová intervece, poradenství.

283 892 772

Dona linka

osoby ohrožené domácím násilím

Telefonická krizová intervece, poradenství

251 511 313

Anonymní AT linka

osoby v tíživé situaci

Telefonická krizová intervece, poradenství

www.atlinka.cz ,
235 311 791, 235 311 793, 724 307 775

www.acorus.cz,
NONSTOP LINKA: 283 892 772, domácí
násilí

Policie ČR, Preventivně informační
oddělení

široká veřejnost

Primární prevence všeobecná, selektivní.

Preventivně informační oddělení
adresa: Kongresová 2, 140 00 Praha 4
tel.: 974 825 280
fax: 974 825 286
e-mail: tiskpha@mvcr.cz

Útvar prevence MP hl. města Prahy

děti, mládež, učitelé

Primární prevence všeobecná, selektivní.

http://www.mppraha.cz/prevence/

Sananim

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Komplexní služby z oblasti AT (primární
prevence, kontaktní centrum, ambulantní
péče, pracovně-právní poradenství,
terapeutická komunita…)

www.sananim.cz
tel. 284 822 872, 220 803 130

Drop in, o.p.s.

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Komplexní služby z oblasti AT.

www.dropin.cz tel. 222 221 124,
222 221 431

Barevný svět dětí, o.s.

děti, mládež, rodina, učitelé

Primární prevence všeobecná, volnočasové
aktivity, odborné semináře, podpora dětí
www.barevnysvetdeti.cz
v ústavní výchově, sociálně-právní
poradenství.

Česká koalice proti tabáku, o.s.

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Primární prevence všeobecná, internetové
poradenství.

www.bezcigaret.cz

Člověk v tísni, o.p.s.- jeden svět na
školách

děti, mládež, rodina, učitelé, veřejnost

Primární prevence všeobecná, vzdělávání
pedagogů.

www.jedensvetnaskolach.cz

Komplexní psychosociální služby (prevence,
ambulantní péče, azylový dům, krizové
centrum, psychodiagnostika, psychiatrická
péče, volnočasové aktivity…)
Tvorba metodik, koordinace projektů
primární prevence, podpora pedagogů a
školních metodiků prevence . Spolupráce s
poradenskými pracovníky, protidrogovými
koordinátory jednotlivých MČ, MHMP,
MŠMT.
Rodinná a individuální psychoterapie,
poradenství,

Centrum sociálních služeb Praha

osoby v tíživé situaci

Pražské centrum primární prevence

děti, mládež, učitelé, rodiče, odborná
veřejnost, organizace a instituce státní
správy zabývající se PP

Triangl – centrum pro rodinu

děti, mládež, rodiče

ProYouth

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná
veřejnost

Informační a poradenský web, se zaměřením
www.proyouth.eu
na poruchy příjmu potravy.

Pomoc pro rodiče a přátele

děti, mládež, rodiče, učitelé

Informační a poradenský web, se zaměřením
www.pomocppp.cz
na poruchy příjmu potravy.

www.csspraha.cz

www.prevence-praha.cz

www.centrumtriangl.cz
tel.281 863 620

Seznam se bezpečně

děti, mládež, rodiče, učitelé

Primární prevence všeobecná. Internetové
poradenství, vzdělávání

Ideální.cz

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná
veřejnost

Informační a poradenský web, se zaměřením
www.idealni.cz
na poruchy příjmu potravy.

Svépomocná asociace
psychogenních poruch příjmu
potravy

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná
veřejnost

Informační a poradenský web, se zaměřením
www.asociaceppp.eu/pro-pacienty
na poruchy příjmu potravy.

E-bezpečí

široká a odborná veřejnost

Internetové poradenství, vzdělávání,
všeobecná primární prevence.

www.e-bezpeci.cz

Safer internet

široká a odborná veřejnost

Internetové poradenství, vzdělávání,
všeobecná primární prevence.

www.saferinternet.cz

Primární prevence všeobecná, selektivní,
vzdělávání pedagogů, poradenství.

www.minimalizacesikany.cz

Primární prevence všeobecná, selektivní,
vzdělávání pedagogů, poradenství.

www.sikana.org

Minimalizace šikany
Společenství proti šikaně

děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná
veřejnost
děti, mládež, rodiče, učitelé, odborná
veřejnost

www.seznamsebezpecne.cz/potrebujipomoc

https://elearning.ecrime.cz/

Příloha č. 3

Nabídka zájmových kroužků 2018 – 2019

KÓD NÁZEV KROUŽKU
(=VS)

VYUČUJE

DEN

ČAS

PRO
ROČNÍK

14:0015:30

1.-5.

13:3014:15

1.-9.

01.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

ŠOCHOVSKÁ,
VESELÁ

03.

PLETEME A HÁČKUJEME

MATLACHOVÁ

05.

TANEČNÍ KROUŽEK

ŠANTOROVÁ

13:1514:00

0.-5.

07.

VÝTVARNÝ KROUŽEK

SLUNEČKOVÁ

13:3015:00

0.-5.

09.

FLORBAL

HENDRYCHOVÁ

13:4014:25

3.-5.

11.

KERAMIKA

POSPÍŠILOVÁ

14:0015:30

0.-9.

12.

STOLNÍ TENIS

FOUSEK

15:0015:45

3.-9.

13.

MEDVĚDI - TURISTIKA A
TÁBOŘENÍ

VAŇKOVÁ

15:3017:00

3.-9.

14.

POČÍTAČE

SLAVÍKOVÁ

14:0014:45

2.-5.

15.

SPORTÍK I.

FRIEDOVÁ

13:4014:25

1.-3.

17.

MINIHÁZENÁ I.

HENDRYCHOVÁ

13:4014:25

1.-3.

19.

ATLETIKA

VEJPRAVOVÁ

12:4513:30

0.-5.

20.

GYMNASTIKA

VEJPRAVOVÁ

13:4014:25

4.-9.

21.

VYBÍJENÁ

VERBÍKOVÁ

13.1514:00

4.-5.

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

31

Příloha č. 4

STÁVAJÍCÍ PLATNÉ DOKUMENTY V RESORTU MŠMT
Vyuziti_pravnich_opatreni_pri_reseni_problemoveho_chovani_zaku.pdf
STRATEGIE A KONCEPCE MŠMT
•

Strategie primarni prevence 2013-2018.doc

VYBRANÉ ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K PREVENCI
•

Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)

•

562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona

•

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

•

Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami způsobenými tabákem,alkoholem,návykovými látkami

•

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

VYBRANÉ VYHLÁŠKY VZTAHUJÍCÍ SE K PREVENCI
•

Vyhláška 72.ppt

•

Vyhláška 73.ppt

•

Výklad vyhlášky č 147/2011 Sb. otázky a odpovědi.doc

•

197/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb

METODICKÉ POKYNY
•

Pomucka_k_nove_zakotvenym_pravum_a_povinnostem_pedagogickych_pracovniku_1.pdf

•

Metodický_pokyn_2016.pdf

•

Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc

•

Metodické doporučení k IVýP.pdf

•

Příloha č. 1 - Záznam o jednání se žákem.docx

•

Příloha č. 2 - Záznam o jednání se ZZ.docx

•

Příloha č. 3 - Individuální výchovný program.doc

•

20130703_Metodický pokyn.doc _ k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

o

20130703_PŘÍLOHA 1.docx - Přímé a nepřímé varovné signály šikanování

o

20130703_PŘÍLOHA 2.doc - Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011)

o

20130703_PŘÍLOHA 5.doc Literatura, webové stránky, kontakty

o

Priloha_6-Skolni_sikanováni.doc

•

Priloha_7-Kybersikana.doc

•

MB_24246_2008_6MP_k_šikane.doc

•

Priloha_8-Homofobie.doc

•

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.doc
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•

Priloha_9-Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc

•

Priloha_10-Vandalismus.doc

•

MO_prevence_EMCDDA_cz.pdf

•

Priloha_11-Zaskolactvi.doc

•

Priloha_1-Navykove_latky.rtf

•

Priloha_12-Kradeze.doc

•

Priloha_2-Rizikove_chováni_v_doprave.doc

•

Priloha_13-Tabak.doc

•

Priloha_3-poruchy_prijmu_potravy.doc

•

Priloha_4-Alkohol.doc

•

Priloha_5-Syndrom_CAN.doc

•

Priloha_15_Netolismus.doc

•

Priloha_16_Sebeposkozovani.doc

•

Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc

•

Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc

•

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc

•

Priloha_20_Domaci_nasili.doc

•

Priloha_21-Hazardni_hrani.pdf

•

Příloha 22: Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve
školách a školských zařízeních.pdf, Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací
týkajících se žáka s PAS.docx,

Dne 20. 12. 2017 projednala porada vedení MŠMT aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28:
přílohu č. 7 – Kyberšikana, přílohu č. 10 – Vandalismus a přílohu č. 11 – Záškoláctví (viz příloha). Aktualizované
přílohy jsou zveřejněny níže.
Priloha_c._7_Kybersikana.docx (76,58 KB)
Priloha_c._10_Vandalismus.docx (46,97 KB)
Priloha_c._11_Zaskolactvi.docx (63,36 KB)
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Příloha č. 5

SEZNAM LITERATURY – lze půjčit ve školní knihovně

Dolto, C.: Hněv - a co s ním?
Dolto, C.: Stydlivost - a co s ní
Dolto, C.: Žárlivost - a co s ní?
Dubin, N.: Šikana dětí s poruchami autistického spektra
Kolář, M. : Nová cesta k léčbě šikany
Nešpor, K.: Sebeovládání
Novák, T.:Proč jsi stále tak neklidný
Plummer, Deborah M.: Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty dětí
Rogers, V.:Kyberšikana
Rubešová, R.; Kirchnerová, V.: Výchova prožitkem
Severe, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly
Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu
Taylor, John F.: Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami chování
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Příloha č. 6

KRIZOVÝ PLÁN
U žáků a žákyň je třeba věnovat pozornost při změnách v chování, ale i prospěchu. Při podezřelé změně by se
totiž mohlo jednat o projev rizikového chování. Mezi rizikové chování patří např. šikana, poruchy příjmu potravy,
záškoláctví, návykové látky a další.
Při změně chování, prospěchu nebo jen při podezření, je dobré si promluvit s žákem na klidném a bezpečném
místě a pokusit se zjistit příčinu změny chování nebo prospěchu.
Dále je nutné informovat třídního učitele, příp. ředitele školy, školního metodika prevence, výchovného
poradce, školního psychologa.
Pokud se změna chování týká celého kolektivu, je vhodné přenechat šetření na školním metodikovi prevence
nebo školním psychologovi, kteří jsou proškoleni v této problematice.
Třídní učitel by měl informovat rodiče nebo zákonné zástupce buď individuální schůzkou, nebo mimořádnou
třídní schůzkou. Na těchto schůzkách by měla být rodičům nebo zákonným zástupcům nabídnuta pomoc a
poradenská zařízení zabývající se problematikou.
Všichni zaměstnanci školy, žáci, rodiče nebo zákonní zástupci byli informování na koho se obrátit v případě
řešení vzniklých problémů:
Ředitelka školy: Mgr. Martina Lipárová
Výchovná poradkyně: Mgr. Luisa Scharnaglová
Školní metodik prevence: Mgr. Oldřiška Verbíková
Školní psycholog: PaedDr.Mgr. Dagmar Borovičká
V případě pokročilého stádia šikanování:
Pedagogicko psychologická poradna
Středisko výchovné péče
Odbor sociální péče a ochrany dítěte (OSPOD)
Policie ČR
Městská policie
Zdravotnické zařízení

KRIZOVÝ PLÁN - ŠIKANA
Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na školních akcích pořádaných školou. Jedná se o mimořádně
nebezpečnou formu agrese.
Rozlišujeme:
a) počáteční stadium šikanování
b) pokročilé stadium šikanování
Snažíme se zachytit šikanu v jejím počátečním stadiu.
Základní scénář pro počáteční šikanu s běžnou formou:

1.

odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany;
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2.

rozhovor s informátory a oběťmi;

3.

nalezení vhodných svědků;

4.

individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou
chybou je konfrontace oběti s agresory);

5.

ochrana oběti;

6.

předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru:

7.

8.

9.

a.

rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření);

b.

rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku);

realizace vhodné metody:
a.

metoda usmíření;

b.

metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči);

třídní hodina:
a.

efekt metody usmíření;

b.

oznámení potrestání agresorů;

rozhovor s rodiči oběti;

10. třídní schůzka;
11. práce s celou třídou.
Scénář pro pokročilou neobvyklou šikanu
(výbuch skupinového násilí):

1.

Zvládnutí vlastního šoku

2.

Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí

3.

Svolání pedagogů a informování vedení školy

4.

Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi

5.

Pokračující pomoc oběti, podporou, první pomocí nebo také přivoláním lékaře

6.

Oznámení na policii, informace rodičům

7.

Rozhovory s obětí, svědky (někdy i konfrontační mezi svědky)

8.

Rozhovory s agresory (případně i konfrontace mezi agresory)

9.

Po celou dobu spolupráce s rodiči a institucemi a orgány

10. Vedení zápisů všech jednání
Hlavní zásady správné strategie vyšetřování šikany
1. Chránit oběť a svědky
2. Podpořit oběť
3. Neprozradit zdroj informací
4. Vést si podrobné poznámky (co, kdo, s kým, jak, proč, kde), zaznamenávat přesné

znění otázek a

odpovědí
5. Ustanovit komisi se souhlasem ředitelky školy, nevyslýchat nikoho bez dalších dospělých svědků
6. uvědomit si, že důležité je prožívání oběti, nikoliv útočníka či útočníků.

(Program vychází z Metodického pokynu MŠMT: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1,

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a
školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
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