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Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 

2021/2022 

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  

20. 9. 2021 byl schválen pedagogickou radou Minimální preventivní program SŠKK na rok 

2021/2022. Dále byla zveřejněna Výroční zpráva metodika prevence za školní rok 

2020/2021. Vyučující a třídní učitelé byli seznámeni rovněž se Školním postupem při řešení 

neomluvených absencí nebo velkého počtu omluvených absencí. Pedagogický sbor byl dále 

seznámen s nově vytvořeným dokumentem Doporučený postup při řešení psychické krize 

či duševním onemocnění. 

2. Vzdělávání metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků 

Metodička prevence V. Trégnerová v 16. roce své činnosti se pravidelně účastnila on-line 

schůzek s obvodními metodiky prevence Mgr. Lenkou Chmelařovou a Bc. Ondřejem 

Mýtinou. Absolvovala rovněž on-line vzdělávací program Života bez závislostí Třídním 

učitelem v postcovidové době, stejně jako další pedagogové K. Hilgardová, J. Hoffmann a 

ředitelka školy A. Krýžová. Ředitelka školy rovněž absolvovala vzdělávací akci Koučink a 

mentorink pro pedagogy, realizovanou společností Olchavova.cz. K. Hilgardová 

absolvovala ještě vzdělávací program s názvem Komplexní práce s třídním kolektivem – 

prevence a řešení problémů od vzdělávací agentury Descartes. Od května 2022 je 

metodikem prevence PhDr. Radek Vít, Ph.D. Od začátku svého působení v této funkci se 

začal účastnit schůzek s obvodními metodiky prevence Mgr. Lenkou Chmelařovou a Bc. 

Ondřejem Mýtinou v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 6. V červenci 2022 

úspěšně absolvoval čtyřsemestrální studium pro výchovné poradce na katedře psychologie 

FF UK v Praze. 

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, informatiku, PEK a jiné (viz MPP). Tato témata byla zařazována v průběhu 

celého roku dle MPP pro školní rok 2021/2022. 

4. Akce pořádané školou 
 

4.1 Na začátku školního roku se konal seznamovací workshop pro žáky 1. ročníku (30 

žáků), jehož cílem bylo seznámení žáků navzájem, jejich vzájemné poznávání a 

navázání kontaktů. Tento workshop byl hodnocen již tradičně pozitivně, a proto budeme 

v jeho pořádání nadále pokračovat. Současně proběhl i sportovní kurz K3.  
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4.2 Letos se opět po covidové pauze realizoval Adaptační výjezd pro první ročník. 

4.3 V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví 

v rámci akce organizace Jeden svět na školách, i když částečně ještě on-line formou. 

Žáci měli možnost zhlédnout film Ta krásná holka z vily nad řekou. K filmu byla 

připravena on-line beseda. 

4.4 Studentské volby – akce na podporu zájmu studentů o společensko-politické dění. 

4.5 Listopadová akademie – tato oblíbená školní akce nemohla být z důvodů 

epidemiologické situace v tomto školním roce realizována. 

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

v Indii. 

4.7 V letošním školním roce jsme po několikaleté pauze znovu realizovali projektový Den 

knihy, který je také dobrou příležitostí pro upevnění vzájemných vztahů a pozitivní 

atmosféry ve škole. Ze stejných důvodů jsme realizovali i oblíbený Den naruby. 

4.8 V letošním školním roce jsme opět zrealizovali Olympiádu v anglickém jazyce. 

Prostřednictvím studia cizích jazyků se žáci učí rozumět jiným kulturám a etnikům a  

tolerovat je, což může pomoci předcházet nepochopení a konfliktům v současném 

multikulturním světě. Ve školním roce 2022/23 budeme organizovat též olympiádu 

v německém a francouzském jazyce. 

4.9 Již po šesté 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.  

4.10 Projekt VZP Vzpoura úrazům – preventivní program na ochranu proti úrazům. 

 

Více akcí v uplynulém školním roce bohužel nemohlo být realizováno z důvodu dalších 

vln epidemie Covid – 19. 

 

5. Akce probíhající mimo školu 

 

5.1 Plánované pořady v Divadle U Hasičů s preventivní náplní nemohly být z důvodu 

epidemiologické situace realizovány. 

5.2 Filmová představení v rámci festivalu Jeden svět – projekce filmu Buď můj hlas se 

týkala tématu diskriminace žen v současném Íránu. 

5.3 Aktivní účast při humanitární akci „Den pro Světlušku“ - 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 školy postoupili do finále celostátní 

soutěže. 

5.5. Den Země – zapojení do projektu organizace Ekologické centrum Koniklec. 

Další akce nemohly být realizovány z důvodu špatné epidemiologické situace. 

 

6. Přímá práce s jednotlivci 

 

Řešení problémů v K1, vzniklých nevhodnou komunikací mezi žákyní a jejími 

spolužáky.  

Řešení vysokých absencí žáků v K4, atd. 

7. Přímá práce s třídami 

7.1 Seznamovací workshop v K1, Adaptační kurz K1 
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7.2 Třídnické hodiny, na kterých se řešily aktuální problémy jednotlivých tříd. 

7.3 Ve třídách K1, K2 a K3 proběhla v květnu vyučovací hodina zaměřená na preventivní 

aktivity - snížení vysokých absencí žáků a záškoláctví vedená metodikem prevence R. 

Vítem. V červnu pak ve třídách K1, K2 a K3 byla zrealizována vyučovací hodina 

zaměřená na preventivní aktivity – závislost na počítačových a onlinových hrách pod 

vedením R. Víta. 

8. Nástěnky 

 

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 kroužek 

9.3 Klub přátel vážné hudby 

9.4 Klub deskových her 

9.5 Kroužek milovníků fantasy 

 

V Praze dne 10. 9. 2022                      PhDr. Radek Vít, Ph.D. 


