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Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 
2015/2016 

1) Schválení dokumentů týkajících se prevence rizikového chování  
2) Vzdělávání metodika prevence a ostatních pedagogických pracovníků 
3) Prevence v učebních plánech 
4) Akce pořádané školou 
5) Akce probíhající mimo školu 
6) Přímá práce s jednotlivci 
7) Přímá práce se třídami 
8) Nástěnky 
9) Školní kluby a zájmové kroužky 
10) Distribuce tiskovin 

1. Schválení dokumentů týkajících se prevence rizikového chování  

21. 9. 2015 byl schválen pedagogickou radou Minimální preventivní program SŠKK na 
rok 2015/2016.Dále byla zveřejněna Výroční zpráva metodika prevence za školní rok 
2014/2015. Na konci školního roku bylo provedeno dotazníkové šetření mezi vyučujícími 
s cílem zmapovat aktuální stav primární prevence rizikového chování na naší škole a 
případná revize Minimálního preventivního programu. 

2. Vzdělávání metodika prevence 

V průběhu 11. roku své činnosti na SŠKK (dříve SŠKNP) absolvovala školní metodička 
prevence tyto vzdělávací programy  

2.1 „Náboženství v současné české společnosti“ – Vzdělávací institut Středočeského kraje 

2.2 „Škola bezpečného internetu pro pedagogy“ – Národní centrum bezpečného internetu 

2.3 „Specifika vzdělávání žáků s PAS v hlavním vzdělávacím proudu“ – Národní ústav 
pro vzdělávání 

2.4 „Islám a islámský fundamentalismus“ – Vzdělávací institut Středočeského kraje 

2.5 Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2016  

Další akce: 

Představení různých projektů a organizací, zabývajících se primární prevencí, přednášky 
v rámci setkávání metodiků prevence, pořádaných obvodním metodikem prevence pro 
Prahu 3 a 9 Mgr. Pavlem Klímou.  
 
Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků: 
 
Další pedagogičtí pracovníci absolvovali následující vzdělávací programy: 
 
PhDr. Alice Krýžová (ředitelka školy, výchovná poradkyně) se zúčastnila přednáškového 
bloku na FF UK, zaměřeného na problematiku kyberšikany. Gabriela Pohořelá (třídní 
učitelka) absolvovala program „Kázeňské problémy ve školní třídě“,Tomáš Vilím 
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(vyučující Informatiky) absolvoval kurz „Škola bezpečného internetu pro pedagogy“. 
Michaela Mrázová (třídní učitelka, vyučující Čj) absolvovala programy „Mediální 
výchova a školní média“ a Specifika vzdělávání žáků s poruchami PAS v hlavním 
vzdělávacím proudu, Ivanka Pavlištová (třídní učitelka) program „Podpora zapojení žáků 
s poruchami PAS v kolektivu školní třídy“ a Martina Kulhánková (zástupkyně ředitelky) 
program „Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva“. 
 
Tyto vzdělávací programy byly zajímavé a přínosné. Rádi budeme pokračovat ve 
spolupráci se zmíněnými pracovišti.  
 

3. Prevence v učebních plánech 

Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů několika předmětů, kde má 
své pevné místo - jedná se např. o společenské vědy, základy přírodních věd, psychologii, 
právní nauku a jiné (viz MPP). Tato témata byla zařazována v průběhu celého roku dle 
MPP pro školní rok 2015/2016. 

4. Akce pořádané školou 
 

4.1 Na začátku školního roku se konal seznamovací workshop pro žáky 1. ročníku 
(30žáků), jehož cílem bylo seznámení žáků s provozem školy, pedagogy, vyučujícími, 
předměty a zejména jejich vzájemné poznávání a navázání kontaktů. Tento workshop 
byl hodnocen velmi pozitivně a rozhodně budeme v jeho pořádání pokračovat. 

4.2 Každoročně pořádaný sportovně-turistický kurz byl letos realizován v září 2015 a 
poprvé byl jeho součástí i Adaptační kurz pro první ročníky. Adaptační kurz se 
osvědčil a bude pořádán i v příštím školním roce. 

4.3 V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví 
v rámci akce Jeden svět na školách (40 žáků). Ve škole proběhlo promítání filmu „U 
nás pomáhali taky“ a Filmového týdeníku z roku 1968. Následovala beseda s paní 
Danou Němcovou, psycholožkou, disidentkou a mluvčí Charty 77, jejíž projev žáky 
velmi oslovil. Tento typ pořadů je velkým přínosem v rámci výuky moderních dějin a 
dle možností ho budeme využívat i nadále. 

4.4 Listopadová akademie – tato v pořadí již devátá školní akademie se konala potřetí 
v prostorách DDM na Praze 2. Velkým přínosem byla i možnost ozvučení sálu, i když 
jsme se potýkali s drobnými technickými problémy. Většina účinkujících se opět 
setkala s vřelým přijetím od publika a tak doufáme, že se uskuteční i další ročník. Vše 
závisí na zájmu žáků o vystoupení. Nadále považujeme tuto akci za velmi důležitou, 
neboť žáci mají možnost ukázat se ostatním tak, jak je neznají, což bývá často velmi 
pozitivní. 

4.5 Naše škola se nově zapojila do projektu Tandem. Jedná se o program selektivní 
prevence, zaměřený na zvyšování tolerance k jinakostem, na práci s osobnostmi, které 
se vymykají a svým chováním mohou rušit ostatní, na prevenci možné ostrakizace. 
Program se skládal z pěti vstupů, realizovaných ve spolupráci s PPP pro Prahu 3 a 9 a 
s NNO Jules a Jim. Další podrobnosti viz Zpráva o realizaci programu Tandem, jež je 
přílohou této výroční zprávy. Projekt byl bohužel poněkud špatně načasován, což bylo 
způsobenou zdlouhavým grantovým řízením. Přestože byl původně plánován pro 
první školní rok dané třídy, k jeho realizaci došlo až v průběhu ročníku druhého. 
Žákům pomohl zejména při nácviku vyjadřování zpětné vazby, a to jak pozitivní, tak 
negativní. Žáci konstatovali, že u některých spolužáků došlo ke zlepšení chování. 
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Menší efekt byl pozorován v souvislosti s kohezí kolektivu, avšak toto nebylo 
primárně cílem projektu. 
V následujícím školním roce bychom měli v projektu pokračovat, tentokrát snad již 
načasování bude správné a případné problémy kolektivu budou podchyceny včas. 

4.6 I v letošním školním roce pokračovala naše spolupráce v rámci výuky předmětu 
Společenské vědy – psychologie s pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny 
Mgr. Petrou Horynovou. Kromě odborných znalostí z psychologie přišla řada i na 
další důležitá témata, například zásady efektivního učení, závislostní chování, styly 
současné mládeže, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, partnerské vztahy, sex, 
antikoncepce, komunikační a sociální dovednosti. Nade vše ale žáci oceňovali 
posezení v komunitním kruhu a řešení jejich problémů. 

4.7 Naše škola dále pokračuje v projektu Adopce na dálku finanční podporou malé 
školačky v Indii. 

5. Akce probíhající mimo školu 
5.1 „Zločin kolem nás“ – beseda s novinářem Josefem Klímou. Pořádala agentura Jiřího 

Lazara v Divadle u Hasičů (K2 – K4), tamtéž „Jak vyhrát boj s prokrastinací“ – 
interaktivní pořad. Oba programy byly žáky hodnoceny pozitivně, a proto budeme ve 
spolupráci s touto agenturou pokračovat. 

5.2 Filmové představení „Katka“ s následnou besedou. Jednorázová, ale zajímavá 
akce.(K1 – K4) 

5.3 Filmová představení v rámci festivalu Jeden svět - naše škola každoročně navštěvuje 
tento festival v rámci výuky o lidských právech a jejich porušování (K1 – K4). Filmy 
jsou velmi zajímavé, o tomto faktu svědčí i písemné ohlasy žáků. Budeme v návštěvě 
tohoto festivalu pokračovat. 

5.4 Aktivní účast při humanitární akci „Den pro Světlušky“ - tradičně se podílíme na 
realizaci této a podobných akcí. 

5.5 Soutěž projektů, vytvářených žáky druhého ročníku na téma lidské zdraví a nemoci. 
5.6 Účast žáků 4. ročníku na soudním jednání u Obvodního soudu pro Prahu 3. Jednání se 

týkalo trestního řízení v souvislosti s krádeží a omezováním osobní svobody. Tato 
akce je volena s ohledem na zvýšení právního vědomí žáků. 

5.7 Exkurze do Lidic, prohlídka památníku a muzea 
5.8 Olympiáda lidských práv – tato akce má za úkol seznamovat žáky se současnými 

problémy a problematikou lidských práv. Žáci naši školu úspěšně reprezentovali ve 
finále celostátní soutěže. 
Poslední dvě akce byly voleny především v souvislosti s výchovou proti extremismu, 
politickému radikalismu, rasismu apod. Při sledování tohoto cíle se snažíme využívat 
všech rozmanitých forem vzdělávání, které máme k dispozici. 

 
6. Přímá práce s jednotlivci 
Individuální rozhovory s jednotlivci, týkající se jejich osobních nebo rodinných problémů, 
poskytnutí kontaktů na příslušné telefonní linky nebo organizace.  
 

7. Přímá práce s třídami 

7.1 Seznamovací workshop pro první ročník. Nastavení pravidel chování ve třídě. 
Adaptační kurz pro první ročník. 

7.2 Třídnické hodiny ve třídách, jejichž náplní bylo například: 
7.2.1 Vánoční besídky nebo adventní programy 
7.2.2 Hry, podporující kohezi skupiny 
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7.2.3 Historie skupiny 
7.2.4 Vytváření a hodnocení třídních pravidel 
7.2.5 Třídní kronika 
7.2.6 Psaní vzkazů pro první ročník 

7.3 Projekt Tandem ve druhém ročníku. 
 

8. Nástěnky 
8.1 Celoškolní nástěnka na společné chodbě – kontakt na školní psycholožku Mgr. Petru 

Horynovou, příležitostně plakáty s preventivní tematikou 
8.2 Třídní nástěnky – v každé třídě je vyčleněna jedna nástěnka s tematikou prevence 

rizikového chování, která obsahuje důležité informace a kontakty a materiály – přílohy 
časopisu Prevence určené přímo k prezentaci na nástěnkách, články z tisku aj. 

9. Zájmové kluby a kroužky – na činnost v minulém roce navázal: 
9.1 Klub mladého diváka – jedná se o 6 divadelních představení 
9.2 Divadelní skupinka 
9.3 Kurz tvůrčího psaní 
9.4 Vycházky vlastivědného kroužku 

10. Distribuce tiskovin 

Tiskoviny každoročně zasílané do školy nejrůznějšími vládními i nevládními organizacemi 
předává metodik prevence žákům pravidelně a doprovází je vysvětlujícím komentářem. 

 

 

 

 

V Praze dne 30. 8. 2016 Mgr. Veronika Trégnerová 


