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Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 
2011/2012

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
10) Distribuce tiskovin

1. Schválení dokumentů týkajících se prevence rizikového chování

26. 9. 2011 byl schválen pedagogickou radou Minimální preventivní program SŠKK na 
rok 2011/2012 a Výroční zpráva metodika prevence za školní rok 2010/2011.

1. 11. 2010 vstoupilo v  platnost nové Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28 
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních.

2. Vzdělávání metodika prevence

V průběhu 7. roku své činnosti na SŠKK (dříve SŠKNP) absolvovala školní metodička 
prevence  tyto vzdělávací programy v celkovém rozsahu 58 hod. Pravidelně se také 
zúčastňovala setkání pořádaných obvodním metodikem prevence Mgr. Pavlem Klímou, 
pracovníkem Ped-psy poradny pro Prahu 3 a 9.

Vzdělávací programy:

2.1 „Podpora školních metodiků prevence 2011“ – Výjezd školních metodiků prevence, 
akce organizovaná obvodním metodikem prevence Mgr. Pavlem Klímou, zajištěna o.s.
Audendo, Libčická 399, Praha 8 – Čimice s lektorem PhDr. Richardem Braunem.

2.2 „Dokumentace školního metodika prevence“ – Vzdělávací institut Středočeského 
kraje

2.3 „Etika v práci školního metodika prevence“ – Vzdělávací institut Středočeského kraje

2.4 „Jak vyučovat o holocaustu“ – Památník Terezín

Další akce:

2.5 Představení různých projektů a organizací, zabývajících se primární prevencí, např. o. 
s. LATA, Jules a Jim, aj., PPP pro Prahu 3 a 9

2.6 Seznámení s novelizovaným zněním Metodického doporučení MŠMT pro primární 
prevenci rizikového chování, PPP pro Prahu 3 a 9
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Tyto vzdělávací programy byly zajímavé a přínosné. Rádi budeme pokračovat ve 
spolupráci se zmíněnými pracovišti. Výjezdní školení metodiků prevence se opět setkalo 
s velkým ohlasem účastníků a je plánováno i pro příští školní rok.

Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků:

Další pedagogičtí pracovníci absolvovali následující vzdělávací programy:

PhDr. Alice Krýžová (ředitelka školy, výchovná poradkyně) :
„Rozšíření kompetencí výchovného poradce se speciálně pedagogickým vzděláním 
v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením“ – Vzdělávací institut Středočeského kraje 
(v rozsahu 40 hodin) a „Odměny a tresty ve škole“ – Mgr. Michaela Veselá (7 hodin)
Martina Kulhánková (vyučující předmětu PEK) – „Netolismus, gambling, kyberšikana –
Vzdělávací institut Středočeského kraje (8 hodin) a „Počítačová kriminalita“ VISK (8 
hodin)
Mgr. Radek Kraus (vyučující předmětu IT) – „Netolismus, gambling, kyberšikana – VISK 
(8 hodin)
Mgr. Michaela Mrázová (třídní učitel) – „Management školní třídy“ – o. s. Audendo (8 
hodin)

Účast na některých plánovaných školeních se nepodařilo realizovat pro překročení 
kapacity Vzdělávacího střediska SČ, jež dávalo přednost jiným zájemcům. Pokud bude 
volná kapacita v příštím roce, budeme se snažit tyto vzdělávací programy navštěvovat.

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 2012/2013.

4. Akce pořádané školou

4.1 Na začátku školního roku se konal seznamovací workshop pro žáky 1.ročníku, 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 Jako každoročně i v letošním školním roce proběhl zimní lyžařský a turistický kurz 
s cílem seznámit žáky se základy zimních sportů a umožnit jim pobyt v přírodě, se 
spolužáky i pedagogy mimo prostředí školní třídy, což je velmi důležité pro přátelské 
klima celé školy. Součástí večerního programu byly přednášky na různá témata a hrály 
se různé hry s cílem aktivně vyplnit volný čas žáků a přispět dále k vytváření 
pozitivních vazeb v rámci školy.

4.3 Také v letošním školním roce jsme využili nabídky organizace Rosa a přivítali jejich 
pracovnice, které seznámily žáky třetího ročníku s problematikou násilí ve vztazích 
teenagerů. Tato problematika řadu žáků velmi zasáhla a bude-li se nabídka opakovat i 
v dalších letech, rádi ji využijeme.

4.4 V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví 
v rámci akce Jeden svět na školách. Ve škole proběhlo promítání filmu „Nikomu jsem 
neublížil“, věnovaného problematice spolupráce s STB. Hlavním tématem letošního 
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ročníku byla emigrace a život v exilu, proto následovala beseda se spisovatelem a 
publicistou Ivanem Binarem. Tento typ pořadů je velkým přínosem v rámci výuky 
moderních dějin a dle možností ho budeme využívat i nadále.

4.5 Listopadová akademie – tato v pořadí již pátá školní akademie byla velmi zdařilá a 
účinkující se setkali s velkým ohlasem u diváků. Jsme rádi, že se aktivně zapojují žáci
všech ročníků a 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.

4.6 Den knihy – v letošním roce se konal třetí ročník nového projektu s názvem Den 
knihy, věnovaný knižní kultuře obecně, ale i naší škole a její tradici. Žáci měli rovněž 
příležitost k prezentaci vlastní tvorby, literární či dramatické. Akce se setkala 
s příznivým ohlasem a doufáme, že bude pokračovat i v dalších letech.

4.7 V rámci výchovy proti antisemitismu, rasismu a xenofobii, ale i z vlastního podnětu 
žáků byl pozván do školy pracovník Centra vzdělávání a dialogu při International 
Embassy of Jerusalem na interaktivní přednášku na téma Antisemitismus a holocaust.
Další akcí tohoto druhu byl seminář na téma Kultura, kulturní identita a střety kultur.

4.8 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.

4.9 Na závěr školního roku se konal sportovně-turistický kurz v Horním Poříčí, jehož 
součástí byla i přednáška Policie ČR a kurz první pomoci.

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

5. Akce probíhající mimo školu
5.1 Beseda s novinářem Josefem Klímou na téma „Zločin kolem nás“ 

v Divadle “U hasičů“ – akce Agentury JL bývají našimi žáky přijímány pozitivně, i 
tato beseda měla příznivý ohlas a hodláme ve spolupráci s touto agenturou pokračovat.

5.2 Filmové představení v kině Aero – film „Die Welle“, film se setkal s velkým zájmem
5.3 Filmová představení v rámci festivalu Jeden svět - naše škola každoročně navštěvuje 

tento festival v rámci výuky o lidských právech a jejich porušování. 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.

6. Přímá práce s jednotlivci
Individuální rozhovory s jednotlivci, týkající se jejich osobních nebo rodinných problémů, 
poskytnutí kontaktů na příslušné telefonní linky nebo organizace. Řešení problémů 
s chováním žáků K1 Adama Borkovce a Barbory Vágnerové.

7. Přímá práce s třídami

7.1 Seznamovací workshop pro 1. ročník
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7.2 Hry podporující pozitivní sebehodnocení a sebepojetí, sociometrická šetření ve třídě 
K1 formou hry „Plavba na lodi“. Sociometrické šetření bylo východiskem při řešení 
problémů ve třídě.

7.3 Třídnické hodiny ve třídách, jejichž náplní bylo například:
7.3.1 Vánoční besídky nebo adventní výlety
7.3.2 Nástěnky s fotkami
7.3.3 Historie skupiny
7.3.4 Vytváření a hodnocení třídních pravidel
7.3.5 Přání k novému roku
7.3.6 Třídní kronika

8. Nástěnky
8.1 Celoškolní nástěnka na společné chodbě – fotografie ze školních akcí, plakáty 

s tematikou primární prevence aj. 
8.2 Třídní nástěnky – v každé třídě je vyčleněna jedna nástěnka s tematikou prevence 

sociálně patologických jevů, která obsahuje důležité informace a kontakty a materiály 
– přílohy časopisu Prevence určené přímo k prezentaci na nástěnkách

9. Zájmové kluby a kroužky – na činnost v minulém roce navázal:
9.1 Klub mladého diváka – jedná se o 6 divadelních představení
9.2 Klub filmového diváka – pravidelná filmová představení v kině Aero
9.3 Studentský filmový klub Jeden svět na školách – promítání zapůjčených filmů ve škole 

- zahájení činnosti klubu
9.4 Výtvarný kroužek – nově vytvořený kroužek aktivně pracoval po celý rok
9.5 Kroužek latinského jazyka – v průběhu školního roku ukončen pro pokles zájmu

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 3. 9. 2012 Mgr. Veronika Trégnerová




