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Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 
2012/2013 

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  

17. 9. 2012 byl schválen pedagogickou radou Minimální preventivní program SŠKK na 
rok 2012/2013 a byla zveřejněna Výroční zpráva metodika prevence za školní rok 
2011/2012.  

MŠMT ČR zveřejnilo novou Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí 
a mládeže na období 2013/2018. 

2. Vzdělávání metodika prevence 

V průběhu 8. roku své činnosti na SŠKK (dříve SŠKNP) absolvovala školní metodička 
prevence  tyto vzdělávací programy v celkovém rozsahu 35ti 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 „Překročme vlastní xenofobní tendence“ – výjezdní seminář pro ŠVP – obvodní Ped-
psy poradna pro Prahu 3 a 9. 

2.2 „Finanční gramotnost – Finance v praxi“ - NIDV 

2.3 „Sekty a jejich působení v ČR“ – Vzdělávací institut Středočeského kraje 

2.4 „Židé, dějiny a kultura“ – Židovské muzeum v Praze 

Další akce: 

2.5 Představení různých projektů a organizací, zabývajících se primární prevencí, např. 
spol.  Socioklima, s. r. o., o. s. PrevCentrum aj. 

2.6 Účast na Balintovské skupině pod vedením Mgr. Ireny Švábové, psycholožky z Ped-
psy poradny 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) : 
„Poruchy příjmu potravy / Výchova ke zdraví extrémní stravovací návyky“ – Vzdělávací 
institut Středočeského kraje. 
Mgr. Michaela Mrázová (třídní učitel) – „Pedagogická diagnostika a práce s třídním 
kolektivem“ – Vzdělávací institut Středočeského kraje. 
Martin Kočí (vyučující Informatiky a budoucí třídní učitel) – „Pedagogická diagnostika a 
práce s třídním kolektivem“ – Vzdělávací středisko SČ, „Úvod do první pomoci při školní 
šikaně a kyberšikaně“ – Společenství proti šikaně a Barevný svět dětí, o. s. 
 
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 Každoročně pořádaný sportovně-turistický kurz byl letos z důvodu stěhování školy 
přeložen na září 2013. 

4.3 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 „České děti“, 
věnovaného problematice činnosti STB a vzniku hnutí České děti. Hlavním tématem 
letošního ročníku byla normalizace a život v ní, proto následovala beseda s historikem, 
spisovatelem a publicistou Petrem Placákem. 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 šestá školní akademie se konala poprvé 
v prostorách blízké fary, jejíž komorní prostředí vytvořilo velice příjemnou atmosféru.  
Všichni účinkující se opět setkali 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. 
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4.5 V rámci výchovy k lidským právům se žáci naší školy zúčastnili Olympiády lidských 
práv. Dva žáci postoupili do druhého kola, z nichž jeden postoupil až do finále a naši 
školu velmi pěkně reprezentoval. 

4.6 Žáci naší školy se v hojném počtu zúčastnili Studentských prezidentských voleb, 
pořádaných organizací Člověk v tísni/Jeden svět na školách. Tato akce byla pořádána 
na podporu zvýšení zájmu mladých lidí o dění ve společnosti a politickém životě. 

4.7 Společnost ČEZ realizovala ve škole dvě přednášky na téma „Rakovina není náhoda“ 
a „Energie – budoucnost lidstva“. 

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

5. Akce probíhající mimo školu 
5.1 Beseda s plk. JUDr. Miloslavem Dočekalem – „Šikana, kriminalita, drogy – obrana a 

prevence“ byla jako již tradičně přijata žáky velmi kladně, zejména díky originálnímu 
projevu pana policejního rady. Program MUDr. Jiřího  Presla – „Návykové látky 
kolem nás“ byl méně úspěšný, žáci konstatovali, že jim nic nového nepřinesl. V 
divadle “U hasičů“ – obě akce pořádala Agentury Jiřího Lazara. 

5.2  Filmová představení v kině Světozor – filmy „Ve stínu“ a „Největší přání 3“. Oba 
filmy byly spojeny s následnými besedami s tvůrci a setkaly se s velkým zájmem 
žáků. 

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 Josefa Horáka a Petra Horáčka. 
 

7. Přímá práce s třídami 

7.1 Seznamovací workshop pro 1. ročník 
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 
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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 

rizikového chování, 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  
Další kroužky, přestože jich bylo v nabídce školy několik, nebyly bohužel otevřeny pro 
malý zájem žáků. 

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. 2013 Mgr. Veronika Trégnerová 


