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Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 

2018/2019 

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 

1. Schválení dokumentů týkajících se prevence rizikového chování  

24. 9. 2018 byl schválen pedagogickou radou Minimální preventivní program SŠKK na 

rok 2018/2019. Dále byla zveřejněna Výroční zpráva metodika prevence za školní rok 

2017/2018. Vyučující a třídní učitelé byli seznámeni rovněž se Školním postupem při 

řešení neomluvených absencí nebo velkého počtu omluvených absencí. 

2. Vzdělávání metodika prevence 

V průběhu 13. roku své činnosti na SŠKK (dříve SŠKNP) absolvovala školní metodička 

prevence vzdělávací programy Kurz mediálního vzdělávání 2018/2019 a Kurz mediálního 

vzdělávání – mediální obraz migrace, pořádaných společností Člověk v tísni – Jeden svět 

na školách v rozsahu 40 hodin. Dále se zúčastnila vzdělávacího programu Syndrom 

ADHD od NIDV v rozsahu 8 hodin. 

Dále byla přítomna představení různých projektů a organizací, zabývajících se primární 

prevencí, a přednášek v rámci pravidelných setkávání metodiků prevence, pořádaných 

obvodními metodičkami prevence pro Prahu 3 a 9. Jejich součástí byly v letošním školním 

roce i dvě přednášky lékařky v oboru dětské psychiatrie MUDr. Markéty Skácelové na 

téma užívání návykových látek a psychická onemocnění u mládeže. 

 

Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků: 

 

Vyučující matematiky Jan Hoffmann absolvoval vzdělávací program Žák s autismem na 

základní a střední škole. 

 

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 2018/2019. 
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4. Akce pořádané školou 
 

4.1 Na začátku školního roku se konal adaptační kurz 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 výjezd byl hodnocen 

velmi pozitivně a rozhodně budeme v jeho pořádání pokračovat. 

4.2 V letošním školním roce se opakoval projekt Edison, jehož cílem je kromě 

procvičování konverzace v anglickém jazyce předcházet předsudkům, xenofobii a 

rasismu. Opět se setkal s velkým ohlasem. 

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 dokumentu 

Právě se vracím z Hradu, věnovaného tématu 70. výročí převzetí moci ve státě KSČ. 

Hostem následující besedy byl pamětník, redaktor čs. rozhlasu, deníku Svobodné 

Slovo a radia Svobodná Evropa Mgr. Karel Sedláček. Film i beseda se u žáků setkaly 

s velkým ohlasem. 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 dvanáctá školní akademie se konala poprvé 

v tělocvičně základní školy. 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 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. 

4.6 Naše škola dále pokračuje v projektu Adopce na dálku finanční podporou školačky 

v Indii. 

4.7 Již potřetí jsme se v letošním školním roce zapojili do další akce Jednoho světa na 

školách, jíž jsou Týdny mediálního vzdělávání. Schopnost orientovat se v mediálním 

světě a ověřovat si informace nabývá čím dál většího významu. 

4.8 Žáci prvního ročníku absolvovali na konci školního roku projektový den na téma 

Škodlivost kouření. 

4.9 Ve třídě K2 proběhla beseda s pamětnicí holocaustu, jednou z posledních tzv. 

Wintonových dětí. 

4.10 Exkurze do vazební věznice v Teplicích byla realizována v rámci semináře z Právní 

vědy – K4. 

5. Akce probíhající mimo školu 

 

5.1 „Klára 3847 – aneb příliš mnoho hvězd“ – divadelní představení na téma holocaustu. 

Pořádala agentura Jiřího Lazara v Divadle u Hasičů K3 – K4). Program byl již 

tradičně žáky hodnocen pozitivně, a proto budeme ve spolupráci s touto agenturou 

pokračovat. 

5.2 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. 



3 

5.3 Aktivní účast při humanitární akci „Den pro Světlušky“ - tradičně se podílíme na 

realizaci této a podobných akcí. 

5.4 Olympiáda lidských práv – tato akce má za úkol seznamovat žáky se současnými 

otázkami a problematikou lidských práv. Žáci naši školu úspěšně reprezentovali ve 

finále celostátní soutěže. 

5.5 Účast a výhra v soutěži Památníku Terezín. 

 

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 Adaptační kurz pro první ročník. 

7.2 Řešení třídnických problémů v K1 ve spolupráci s třídním učitelem 

7.3 Třídnické hodiny ve třídách, jejichž náplní bylo například: 

7.3.1 Vánoční besídky nebo adventní programy 

7.3.2 Hry, podporující kohezi skupiny 

7.3.3 Historie skupiny 

7.3.4 Vytváření a hodnocení třídních pravidel 

 

8. Nástěnky 

8.1 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  
9.1 Klub mladého diváka  

9.2 Divadelní skupinka 

9.3 Kurz tvůrčího psaní 

9.4 Kurz Francouzského jazyka 

9.5 Klub přátel vážné hudby 

 

 

V Praze dne 4. 9. 2019 Mgr. Veronika Trégnerová 


