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    Preventivní program školy 

     Prevence rizikového chování 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento PPŠ 

Základní škola Na Líše 

Na Líše 16, Praha 4 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Václav Hlinka 

Telefon na ředitele 241 480 693 

E-mail na ředitele skola@zsnalise.cz  

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. Ivana Dubová 

Telefon 241 480 693 

E-mail  dubova@zsnalise.cz 

Realizátor vzdělávání Učitel II. stupeň 

 

Jména výchovných poradců  Mgr. Zdena Dundychová 

Mgr. Ivana Dubová 

Telefon 241 480 693 

E-mail  dundychova@zsnalise.cz 

dubova@zsnalise.cz 

Realizátor vzdělávání Učitel na I. stupni 

Učitel na II. stupni 

 

Jména speciálních pedagogů PhDr. Drahomíra Syslová 

Mgr. Anna Burdová 

Telefon 241 480 693 

E-mail  syslova@zsnalise.cz 

burdova@zsnalise.cz 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

ZŠ – I. stupeň   10  20 

Přípravná třída 1 12 1 

ZŠ - II. stupeň  8  13 

Celkem pedagogů na škole*  30  48 

2020/2021 

mailto:skola@zsnalise.cz
mailto:dundychova@zsnalise.cz
mailto:syslova@zsnalise.cz
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  

(Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by 

být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter.) 

 
 
Škola je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. Pátým rokem 
realizujeme přípravnou třídu. V současné době navštěvuje naši školu 458 žáků. Průměrná naplněnost 
tříd je 25 žáků. Výuka probíhá ve dvou paralelních třídách v ročníku, celkový počet tříd je 19. 
Předností školy je její umístění v klidné vilové zástavbě a velice dobrá dopravní obslužnost. Budova 
leží na trase metra „C“ a spojení zajišťuje také několik autobusů MHD i z příměstských částí Prahy. 
 
Školní budova je rozdělena na dva pavilony. Pavilon A je určen pro třídy 1. stupně a jeho umístění 
zajišťuje nejmladším žákům jak klidový režim, tak možnost relaxace i výuky ve venkovních prostorách 
školy. Všechny třídy pavilonu B, kde probíhá výuka žáků 2. stupně, jsou zařízeny jako odborné 
učebny. Ke škole patří velký pozemek, na kterém se nachází jak prostorné sportoviště, tak pozemek 
pro pěstitelské práce, skleník a relaxační místnosti s moderními herními prvky. Škola je 
nadstandardně vybavena moderními technologiemi, se kterými děti pracují nejen při vyučování. 
V odpoledních hodinách děti využívají k volnočasovým aktivitám kroužky Centra volného času. Ve 
škole se vyučují i některé ročníky Střední gastronomické a hotelové školy. 
 
Jako škola zařazená od roku 2002 do sítě škol podporujících zdraví stavíme svůj program na třech 
základních pilířích – pohodě prostředí, zdravém učení a otevřeném partnerství.  
Protože jsme od roku 2002 zároveň bezbariérovou školou, pomáháme se zapojováním do běžného 
života vrstevníků dětem s tělesnými handicapy a od roku 2005 i dětem mentálně postiženým. Nadále 
se věnujeme žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, a to nejen se zdravotním postižením a 
znevýhodněním, ale také se znevýhodněním sociálním. Zaměřujeme se na péči o děti s odlišným 
mateřským jazykem a snažíme se usnadňovat jim začlenění do naší společnosti. V rámci programu 
Šablony II. jim umožňujeme navštěvovat kroužky se zaměřením na procvičení a doplnění školních 
znalostí. Rádi bychom více podporovali a rozvíjeli schopnosti žáků nadaných a mimořádně nadaných. 
 
Zaměření ŠVP vychází z principů škol podporujících zdraví a ze SWOT analýzy. Zaměřujeme se na 
výtvarnou výchovu, informatiku a cizí jazyky. Do 6. třídy k nám přichází žáci se zájmem o výtvarnou 
výchovu. Proto se i mění složení třídních kolektivů na druhém stupni. Do preventivního programu 
jsme zařadili aktivity, které řeší tvorbu těchto nových kolektivů.  
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3. STANOVENÍ CÍLŮ PPŠ  
 

Cíl:  podávání informací o problematice ve všech třídách 

Ukazatele dosažení cíle: provedení preventivních aktivit ve všech třídách 

Zdůvodnění cíle: potřebnost dostatečného množství správných informací o rizikovém 

chování 

Návaznost na dlouhodobé cíle: cíl je součástí dlouhodobých cílů 

 

Cíl:  pravidelná informovanost učitelů o problémových jevech ve škole 

Ukazatele dosažení cíle: dokumentace o výchovných komisích – faktická informovanost 

třídních učitelů 

Zdůvodnění cíle: bez pravidelného sledování jevů ve všech třídách není možné plnit 

dlouhodobý PPŠ 

Návaznost na dlouhodobé cíle: cíl je součástí dlouhodobých cílů 

 

Cíl:  práce se Žákovským parlamentem školy 

Ukazatele dosažení cíle: pravidelná setkávání žákovského parlamentu, komunikace mezi 

vedením školy a parlamentem, organizace školních akcí 

Zdůvodnění cíle: funkční žákovský parlament může kladně ovlivnit bezpečné klima školy 

Návaznost na dlouhodobé cíle: cíl je součástí dlouhodobých cílů 

 

Cíl:  reagování na aktuální problematiku rizikového chování v hodinách 

výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a v ostatních předmětech  

Ukazatele dosažení cíle: zápisy v elektronické třídní knize podle aktuální situace ve třídách, 

důsledná informovanost pedagogického sboru 

Zdůvodnění cíle: bez pravidelného a včasného reagování v hodinách VO a VZ není 

možné žáky cíleně kladně ovlivňovat 

Návaznost na dlouhodobé cíle: cíl navazuje na dlouhodobé cíle 

 

Cíl:  úzká spolupráce členů školního poradenského pracoviště a ostatních 

vyučujících 

Ukazatele dosažení cíle: zápisy ze společných jednání, práce třídních učitelů ve svých třídách, 

okamžité řešení problematiky RCH  

Zdůvodnění cíle: bez společného postupu není možné žáky cíleně kladně ovlivňovat 

Návaznost na dlouhodobé cíle: cíl navazuje na dlouhodobé cíle 
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Cíl:  spolupráce s Městskou Policií, Policii ČR a s dalšími externími 

organizacemi nabízející preventivní programy  

Ukazatele dosažení cíle: Přímá setkání žáků s preventisty Městské policie a Policie ČR – 5. a 9. 

ročník, přednáškové cykly a dílny sexuologů, odborníků na 

problematiku multikulturní intolerance a kyberšikany. Dopravní 

výchova pro 3. – 5. ročník. Spolupráce se sdružením Jules a Jim – práce 

s dynamikou třídy a sebepojetím (jedna třída 8.ročníku), MP Education 

– besedy k sexuální výchově a zdravému životnímu stylu. Koalice bez 

tabáku - 4. a 6. a 7. třídy zaměřené na prevenci před užíváním 

návykových látek. Fórum pro prožitkové vzdělávání – program 

zaměřený na dodržování lidských práv a problematiku holocaustu. 

Zdůvodnění cíle: Policejní preventisté žáky zaujmou příběhy z praxe, sexuologové 

podají pubescentům informace o zdravém a bezpečném sexuálním 

životě, organizace Jules a Jim připravuje pro žáky programy zaměřené 

na vztahy ve třídě – dynamika třídy a práce se sebepojetím, trestní 

odpovědnost ve společnosti a pravidla slušného chování vůbec, 

opakovaně zdůrazňujeme škodlivost tzv. legálních návykových látek - 

problematika užívání návykových látek v praxi - příklady kazuistik a 

řešení problému, v neposlední řadě chceme poukázat na pozitivní, ale 

i negativní vliv sociálních sítí na děti – jejich zneužívání proti 

spolužákům a učitelům nebo dalším autoritám, práce s ochranou 

lidských práv a svobod, plnění povinností respektování zákona jako 

součást demokraticky nastavené společnosti  
Návaznost na dlouhodobé cíle: cíl navazuje na dlouhodobé cíle 

 

4. SKLADBA AKTIVIT PPŠ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

  

a) Pedagogové 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

 

Integrace žáků se SPU do vzdělávání 

Stručná charakteristika Charakteristika jednotlivých diagnóz integrovaných žáků a žáků 

nově příchozích, vzdělávací postupy, tvorba IVP, možnosti 

spolupráce s navazujícími institucemi  

Realizátor/lektor PaedDr. D. Syslová, Mgr. Zdena Dundychová, externí organizace 

Počet proškolených pedagogů 48 

Počet hodin 8 

Termín konání září 2020 – červen 2021  
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Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

 

Školení pro sborovnu 

Stručná charakteristika Hodnocení žáků ve vzdělávacím procesu ZŠ 

Realizátor/lektor externí 

Počet proškolených pedagogů 30 

Počet hodin 8 

Termín konání Březen - Květen 2021  

 

 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

 

Práce se třídou 

Stručná charakteristika Diagnostika třídního kolektivu, práce se skupinou, konfliktní 

chování žáků, přijetí odlišností a výjimečností 

Realizátor/lektor Externí organizace  

Počet proškolených pedagogů 2 

Počet hodin 16 

Termín konání září 2020 – červen 2021 

 

 
Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

 

Hygienická opatření proti COVID-19 

Stručná charakteristika Aktuální informace o realizaci opatřeních na ZŠ proti 

onemocnění COVID-19, forma sdělování žákům a rodičům 

Realizátor/lektor Vedení školy, externí organizace  

Počet proškolených pedagogů Všichni pedagogové 

Počet hodin Podle aktuální situace v ČR 

Termín konání září 2020 – červen 2021 
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b) Žáci  

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 

 

Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 

I.stupeň Prvouka, TV, INF Člověk a zdraví 

Člověk a společnost 

 

zdravé stravování, péče o své 

zdraví, pravidla slušného 

chování, dobré vztahy ve třídě, 

pravidla třídy, alkohol a kouření, 

hygiena sportu, práce 

s informacemi – telefonování, 

internet, sociální sítě 

Dle ŠVP ZŠ Na Líše Mgr. Š. Nováková, Mgr. 

Z. Dundychová, Mgr. M. 

Buchtová, Mgr. H. 

Výborná, Mgr. J. Černý, 

Mgr. V. Picková, Mgr. M. 

Vitáková, Mgr. A. 

Burdová, Mgr. D.S. 

Fábiková, Mgr. B. 

Barvíková, Bc. Kristýna 

Englická, Bc. Roman 

Chramosta, Mgr. Z. Rom 

II.stupeň B, VO, VZ, CH, SP, 

INF, TV 

Člověk a příroda 

Člověk a zdraví 

Člověk a společnost 

Informatika a komunikační 

technologie 

šikana, sebepoznávání, alkohol a 

drogy, zdravý životní styl, 

sexuální výchova, pravidla 

etikety, umění komunikace, 

záškoláctví, multikulturní 

výchova, hygiena sportu, branné 

činnosti, práce s informacemi – 

sociální sítě a internet 

Dle ŠVP ZŠ Na Líše Mgr. D. Porschová,  

Mgr. I. Dubová, Mgr. D. 

Džisová, E. Vrbatová, 

Mgr. J. Jiroušková, Bc. 

M. Junková,  Mgr. E. 

Ondříčková, Mgr. H. 

Čermáková, T. 

Smejkalová 
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Specifická prevence 

Název programu Umím říkat NE! 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Cíle:  
1. Vytvářet příznivé klima ve třídním a školním kolektivu. 
2. Připravit děti na zvládání krizových situací v sociálních 

prostředích školy a rodiny. 
3. Rozvíjet a upevňovat pravidla slušného chování. 
4. Omezit zneužívání sociálních sítí a další agresivní formy 

komunikace       
Oblasti:   
Hygiena a zdraví 
Hygiena v období dospívání 
Vandalismu a lidské hodnoty 
Komunikace a porozumění 
Tolerance odlišností 
Pravidla slušného chování 
Konflikt a jeho řešení 
Poruchy příjmu potravy 
Návykové látky 
Trestní odpovědnost dětí a mladistvých 
Agresivita, násilí, šikana a kyberšikana 
 
       Přípravná třída 
„Jsem ve škole“ – poznávání prostředí školy, nácvik 
sebeobslužných činností, poznávání blízkých osob a komunikace 
s nimi, nácvik pozdravu a poděkování. Pravidla hygieny ve škole 
a ve společnosti. 

1. ročník  
„Moje škola“ – poznávání spolužáků a učitelů ve škole, správné 
oslovení, adresa bydliště a školy, vyjadřování nálad a pocitů, 
sdělování dobrých a špatných zpráv. Rizikové faktory při 
komunikaci s neznámým člověkem. Pravidla hygieny ve škole a 
ve společnosti. 
 

2. ročník  

„Moje zdraví“ – správná výživa, stravovací návyky v rodině a ve 
škole, důsledky nesprávné výživy. Nemoc, péče o zdraví v rodině 
a v místě bydliště. Pravidla hygieny ve škole a ve společnosti. 
Úraz ve škole – zásady první pomoci, kontaktní osoby ve škole.  

3. a   4. ročník  

 „Umím říkat NE!“ – zásady chování při řešení krizových    
událostí ve škole a v rodině. Role v rizikové skupině, škádlení x 
šikana, umění komunikace a užívání informačních technologií. 
Vztahy v třídním kolektivu. Pojem „Pomoc“ – potřeba, způsob a 
využití pomoci, modelové situace. Pravidla hygieny ve škole a ve 
společnosti. 
„Postižení mezi námi“ – integrace postižených dětí do kolektivu 
školy a třídy, způsoby integrace, klasifikace postižení, 
komunikační dovednosti, možnosti pomoci a terapie. 
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„Nekuřátka“ – program Jules a Jim pro 4. ročník 

      5. ročník  
Hodnoty života – nácvik verbální a neverbální komunikace s 
cílem spolupráce, přátelství, postoje k autoritám, 
psychosomatické změny v období pubescence, negativní 
hodnocení a jeho přijmutí. Vyhledávání rizikových skupin, 
delikvence. Vztahy v sociálních skupinách a jejich zneužívání na 
sociálních sítích. Pravidla hygieny ve škole a ve společnosti. 
Trestní odpovědnost – přijetí autority, řešení konfliktu dle 
práva, přiměřená obrana, šikana a kyberšikana. Spolupráce s IZS. 

Preventivní programy v jednotlivých třídách probíhají podle 
stanoveného programu na daný školní rok (uvedeno v plánu 
akcí), nebo podle aktuální potřeby řešit vzniklou problémovou 
situaci ve třídě. Na programu se podílejí třídní učitelé, kteří do 
něj rovněž zařazují aktuální témata dle potřeby a nabídky 
externích organizací. 

 

 

 
 
 
 

Realizátor Jules a Jim z. ú., ISZ, MPeducation s.r.o., Mgr. Ivana Dubová, 

třídní učitelé 

Cílová skupina žáci I. stupně a přípravné třídy 

Počet žáků v programu 244 

Počet hodin programu 30 hodin, podle aktuální epidemiologické situace v ČR 

Návaznost programu na cíle MPP přímá návaznost na cíle PPŠ 

Ukazatele úspěšnosti Dotazníková šetření klimatu tříd a výskytu rizikového chování, 

společné akce ročníků a školy, možnost společné prezentace 

mezi ročníky a stupni školy, průběžné hodnocení tříd jejich 

třídními učiteli, popř. externími organizacemi 

Termín  říjen 2020 – červen 2021 

Zodpovědná osoba Mgr. Ivana Dubová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

  

 

 

 

 

Název programu Dokud se nic neděje! 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Cíle:  
1. Vytvářet příznivé klima ve třídním a školním kolektivu. 
2. Připravit děti na zvládání krizových situací v sociálních 

prostředích školy a rodiny. 
3. Rozvíjet a upevňovat pravidla slušného chování. 
4. Omezit zneužívání sociálních sítí a další agresivní formy 

komunikace a jednání. 
5. Připravit žáky na přechod do prostředí středních škol. 

 
Program je dlouhodobý. Navazuje na předchozí preventivní 
programy pořádané na ZŠ Na Líše ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi a složkami ISZ.  
O všech programech jsou informováni rodiče prostřednictvím 
školních webových stránek – Plán akcí školy a internetové 
stránky jednotlivých tříd. 
V programu jsou využívány metody interaktivních dílen, osvěty, 
prožitkových her, dramatizačních technik. Děti pracují 
s pracovními listy, je využívána interaktivní tabule a 
dokumentární filmy. 
Po každé lekci realizátorka programu hovoří s třídními učiteli a 
společně hodnotí průběh lekce. 
V návaznosti na jednotlivé lekce probíhají také exkurze a 
návštěvy různých institucí.  
Pro děti jsou rovněž pořádány literární, výtvarné a sportovní 
soutěže k jednotlivým tématům. 
Součástí prevence na škole je funkční žákovský parlament, do 
něhož jsou voleni zástupci jednotlivých tříd. Parlament se podílí 
na organizaci školních akcí, realizuje vybrané návrhy na 
podpoření zdravého klimatu školy – podpora charitativních akcí, 
jednání s vedením školy, propojování ročníků v různých školních 
aktivitách (Barevný den, volební kampaň a volby do žákovského 
parlamentu, Bezpečně do školy, přivítání adventu, realizace 
relaxační zóny, atd.). 
Vzhledem k přetrvávajícím problémům s rizikovým užíváním 
sociálních sítí, resp. s neznalostí právního minima žáků a se 
zároveň rostoucími nežádoucími formami agresivního chování 
lidí ve společnosti – např. při sportovních utkáních, na 
koncertech, se i nadále budeme zabývat tématy trestní 
odpovědnosti ve společnosti, projevy násilí a šikany, zneužívání 
informačních technologií a předně naši snahu zacílíme na 
pravidla slušného chování mezi lidmi. Více se chceme zaměřit na 
projevy vandalismu ve škole a jejím okolí, s tím souvisí 
pojmenování a specifikace hodnot k majetku a lidskému úsilí. 
Jako zvláště důležité se nám jeví působit na žáky v oblasti 
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prevence poruch příjmu potravy a pokusit se pozitivně ovlivnit 
jejich stravovací návyky – spolupráce učitelů a žáků s jídelnou 
školy (účast při tvorbě jídelníčku), omezení konzumace sladkých 
nápojů ve škole, zdůraznit potřebu pravidelně a zdravě se 
stravovat (možnost placení obědů sociálně slabším rodinám). 
V letošním školním roce opět využijeme nabídky MČ Praha 4 
v oblasti prevence před návykovými látkami – programy Jules a 
Jim. S organizací Jules a Jim chceme jsme navázali užší 
spolupráci v rámci externí diagnostiky třídního kolektivu jedné 
ze tříd osmého ročníku stupni a následně probíhá intervence při 
řešení zjištěných problémů. Ukazuje se, že půjde již o program 
selektivní prevence. 
Vzhledem k aktuální situaci onemocnění COVID – 19 a z toho 
vyplývajících mimořádných opatřeních v ČR pro konání školních 
a mimoškolních aktivit bychom rádi poskytovali rodičům a 
žákům přehled zařízení, které poskytují poradenskou a 
terapeutickou činnost, případně i osobní konzultace školního 
poradenského pracoviště. Využití online konzultací – systém 
Bakaláři a Teams.  
               6. ročník: 

• Adaptační kurz – začátek školního roku, adaptace žáků 
na prostředí II. stupně ZŠ a na nově příchozí spolužáky. 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Č bude 
další z možností i realizace adaptačního kurzu 
v prostorách školy (převážně venkovní adaptační 
aktitivity). 

• Témata: Umím říci Ne!, Nenechat si ublížit! – navazující 
program na prevenci I. stupně ZŠ. Zásady rozpoznání 
šikany a kyberšikany, šikana x škádlení, druhy pomoci 
v prostředí školy i mimo ni. Pravidla třídy a pravidla ve 
společnosti – „slušné chování nikdy neomrzí a vždy 
zabere!“ Pravidla hygieny ve škole a ve společnosti. 
 
7. ročník 

• Vztahy ve třídě – sledování vztahové sítě a komunikace 
žáků ve třídě, dramatizace situací, rozbor lidských 
vlastností, přijetí autority a kritiky, tolerance, 
komunikace na sociálních sítích a jejich zneužívání. 
Pravidla hygieny ve škole a ve společnosti. 

• Návykové látky Alkohol – program organizace Jules a 
Jim, z. ú. 
8. ročník 

• Bezpečný pohyb v kyberprostoru – význam sociálních 
sítí, pravidla sdílení, zneužití formou kyberšikany, právní 
vymezení, kazuistiky, formy pomoci. 

• Moje osobnost – přijetí sebe sama, seberealizace a 
sebekritika, práce s trémou, asertivní jednání. Poruchy 
příjmu potravy a důsledky. Pravidla hygieny ve škole a 
ve společnosti. 
9. ročník 

• Lidská sexualita – projevy a proměny sexuality v čase a 
prostoru, náboženské pojetí sexuality, diskuse nad 
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tématem, interaktivní dílna s přípravou prezentací o 
výtvarném a literárním podobenství sexuality ve vývoji 
lidské společnosti. Pravidla hygieny ve škole a ve 
společnosti. 

• Účel trestu – vymezení právního a společenského pojetí 
trestu, návštěva vězeňského zařízení s následným 
rozborem. 

• Lidská práva a svobody, problematika holocaustu – 
ochrana práv a svobod, jejich znalost a respekt 
k pravidlům zákonům vyjadřující demokratickou 
společnost, holocaust a jeho nebezpečí v moderním 
světě. Program je koncipován jako prožitkově edukativní 
– interaktivní divadlo a strukturální drama 

• Vandalismus a jeho důsledky, agresivita – postoj 
k hodnotám a lidskému úsilí, trestní odpovědnost 
Na preventivních programech se podílejí i třídní učitelé 
(TU), kteří se jednak přímo účastní některých programů, 
nebo je sami iniciují dle aktuálnosti a nabídky. 

Realizátor Bc. Olga Trumpfheller, Mgr. Ivana Dubová, Jules a Jim, z. ú., 

MPeducation s.r.o., Progressive s.r.o., Fórum pro prožitkové 

vzdělávání, Policie ČR, další ISZ a organizace dle aktuální nabídky 

Cílová skupina žáci II. stupně 

Počet žáků v programu 214 

Počet hodin programu 70 hodin, podle aktuální epidemiologické situace v ČR 

Návaznost programu na cíle MPP přímá návaznost na cíle MPP 

Ukazatele úspěšnosti dotazníková šetření klimatu tříd a výskytu rizikového chování, 

snížení počtu výchovných komisí, společné akce žáků na školních 

a mimoškolních akcích, hodnocení TU 

Termín  září 2020 – červen 2021  

Zodpovědná osoba Mgr. Ivana Dubová 
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Název programu A jedeme dál! 

Typ programu  adaptační výjezd 

Stručná charakteristika 

programu 

Program kurzu:    Cíl: výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, osobnostní a 
                               sociální rozvoj, rozvoj komunikativních dovedností. Podpora 
                               vlastní aktivity žáků, pestrost forem preventivní práce, zapojení 
                               třídního učitele do programu, vytváření bezpečné atmosféry a 
                               pozitivního sociálního klimatu ve třídě. Program doplňuje další 
                               preventivní akce školy. 
         
1. Den – témata:1.  1. den: formulace pravidel pobytu, uvolnění bariér, navození příjemné 

atmosatmosféry, atmosféry, pohybové uvolnění a kontaktní hry, zadání pravidel 
2.                          P pro výrobu třídního tabla a maskota, sebereflexe, spolupráce 
3.                          a komunikace, zhodnocení prvního dne. 
4.                         2  2. den: zahřívací aktivity, sebepoznání, vzájemné bližší 
5.                          P poznávání – můj profil, lidské vlastnosti, aktivní práce na výrobě 
6.                          T tabla a maskota, dramatizace lidských vlastností, reflexe druhého dne. 

7.                             3. den: sportovní aktivity, spolupráce ve skupině, konflikt – roz- 

8.                             poznání a řešení, hry zaměřené na práci s emocemi – otevřené 
9.                             divadlo, zhodnocení třetího dne   
10.                             4. den: krizové situace ve škole a mimo ni, umění poskytovat a přijímat  
11.                             pomoc, téma Umím říkat NE! a jeho realizace v praktickém životě, 
12.                             prezentace třídního tabla a maskota, hudebně dramatické hrátky 
13.                             5. den: návrhy na třídní pravidla a jejich konečné zpracování, zhod- 
14.                             nocení celého pobytu – metoda škálovací, poděkování a jeho přijmutí   

 
 
V případě nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s nemocí 
COVID-19 možnost realizace adaptačního kurzu v prostorách školy – 
venkovní adaptační aktivity. Realizaci by uskutečnila externí agentura 
Wenku s.r.o., s níž máme velmi dobrou zkušenost (realizace ve školním 
roce 2019/2020). 
Program je dvoudenní v rozsahu 2x6 vyučovacích hodin pro každou 
třídu šestého ročníku. 
Program: 
1. den: V úvodu programu se zaměříme na seznámení s instruktory i 
prohloubení a otestování znalosti spolužáků. Následně si vyzkoušíme, 
jak dokážeme týmově spolupracovat a „táhnout za jeden provaz“ a 
podíváme se i na to, co by bylo potřeba, aby nám to šlo lépe. V 
závěrečném bloku dne se promícháme s paralelní třídou, zahrajeme si 
zábavnou hru na naučení jmen a podíváme se na to, co se ve které 
třídě „nosí“. V menších skupinkách namíchaných z obou tříd pak 
zkusíme, kam až dokážeme posunout své možnosti, když dáme hlavy i 
svaly dohromady. 

2. den: Navážeme na týmové aktivity z předchozího dne a vyzkoušíme 
si spolupráci a domluvu v rámci třídy při řešení rozličných rébusů. Se 
spolužáky překonáme trasu během na společných multi-lyžích a 
postavíme ropovod napříč kontinenty. Při zábavné týmové variaci 
oblíbené hry Activity se pak společně se spolužáky z paralelní třídy 
podíváme na to, kdo umí lépe kreslit, kdo je dobrý herec a komu to pálí. 
V samotném závěru našeho programu společně pojmenujeme, co si z 
prožitků uplynulých dní můžeme odnést. Výše uvedený program je 
primárně koncipován pro realizace ve venkovních prostorách. V případě 
nepřízně počasí je možné program s drobnými modifikacemi realizovat 
v prostoru třídy s částečnou možností využití tělocvičny školy. Průběh 
programu bude flexibilně upravován v reakci na potřeby konkrétní 
skupiny.                                                                                          

15.                            
16.  

17. ppro výr 

18.  
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Realizátor ZŠ Na Líše, popř. agentura Wenku s.r.o. 

Cílová skupina žáci 6. ročníku 

Počet žáků v programu 60 

Počet hodin programu 40 hodin v ročníku, popř. dle aktuální epidemiologické situace 

v ČR (verze ve škole 24 hodin/2 třídy) 

Návaznost programu na cíle MPP přímá návaznost na cíle MPP 

Ukazatele úspěšnosti nastavení pravidel třídy, sledování vztahů ve třídě, sociogramy 

Termín  Září - říjen 2021 

Zodpovědná osoba Mgr. Ivana Dubová 

 

Název programu Doplňující programy - externisté 

Typ programu  Interaktivní pořady a besedy 

Stručná charakteristika 

programu 

Městská policie, 1. - 5. třída: bezpečnost v dopravě, na cestě ze 
školy, při setkání s cizím člověkem, prevence před útokem psa. 
Trestní odpovědnost (Policie ČR), 5., 7. a 8. třída: právní 
minimum dětí a mladistvých, přijetí autorit ve společnosti, 
řešení konfliktu, přiměřená obrana, diskuse nad případy, rozbor 
DVD ukázek. 
Jules a Jim, z. ú., – prevence před užíváním návykových látek, 
4.,6., 7. ročník 
Sexuální výchova, 5., 6. a 9. třída: zásady zdravého a 
bezpečného sexuálního života, osobní hygiena, pubescence, 
právní minimum, kontakty na péči a pomoc – realizuje 
MPeducation s.r.o. 
Jules a Jim – dynamika třídního kolektivu, následná intervence 
při řešení problému, program selektivní prevence 
Fórum pro prožitkového vzdělávání – lidská práva a porozumění, 
problematika holocaustu, pro 9. ročník 
 

Realizátor Dle konkrétních programů a organizací 

Cílová skupina žáci 1. – 9. třídy 

Počet žáků v programu 458 

Počet hodin programu dle konkrétních programů jednotlivých externistů 

Návaznost programu na cíle MPP přímá návaznost na cíle MPP 

Ukazatele úspěšnosti Účinnost nastavených pravidel třídy a školy, třídy, stabilita 

vztahů ve třídě, sociogramy, minimalizace výchovných opatření 

a výchovných komisí 

Termín  září 2020 – červen 2021 

Zodpovědná osoba Mgr. Ivana Dubová 
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c) Rodiče 

Název programu Podzimní dílna, Mikulášská nadílka, Vánoční trhy, Den sousedů, 

Poslední let broučků, Velikonoce, Ples školy, Malá malířská škola 

(Plenér) – vše podle aktuální epidemiologické situace v ČR 

Stručná charakteristika 

programu 

Společná setkání žáků, rodičů a učitelů – zábavné a sportovní 

aktivity, dílny, prodej výrobků dětí, divadelní představení, 

organizace plesu, charitativní činnost, pomoc a realizace plenéru 

v přírodě. Propojení aktivit s výstupy vzdělávání – etika, finanční 

gramotnost, výchova demokratického občana. 

Realizátor Žáci a učitelé ZŠ 

Počet hodin programu 100, závisí na aktuální epidemiologické situaci v ČR 

Termín konání říjen – prosinec 2020, březen – červen 2021 

Zodpovědná osoba  Mgr. Bc. Václav Hlinka 
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5. EVALUACE   

 

A) Kvalitativní hodnocení 

Preventivní program byl vypracován na základě dlouhodobého plánu prevence, kterým 
projdou postupně všechny děti během školní docházky. Základem jsou specifika školy (škola 
integruje děti s postižením). Prioritou je začít s prevencí co nejdříve. Ve škole se osvědčilo 
začínat už v první třídě. 
 
Velkým přínosem je různorodost preventivních aktivit, kombinace mnohočetných strategií. 
Prevence se neodehrává jen na informační bázi, ale rovněž na bázi změny postojů, na 
získávání sociálních dovedností, preventivní a intervenční práci se skupinou či s jednotlivcem.  
Nespornou výhodou této základní školy je existence žákovského parlamentu a spolupráce 
s třídními samosprávami, které koordinují činnost prevence na této škole.  
 
V prevenci škole pomáhá dobré klima, které je na škole, důvěra žáků vůči vyučujícím. Žáci se 
dokážou se svými problémy, nebo i s problémem spolužáka obrátit na učitele, hledat pomoc 
u zaměstnanců školy. Ve školním roce 2019/2020 bychom rádi zrealizovali diagnostikování 
třídního kolektivu 7. třídy ve spolupráci s externí organizací. Chceme objektivizovat pohled 
na role žáků v dané skupině a předejít vzniku nežádoucího chování jako je agresivita a šikana. 
 
Dlouhodobý plán preventivní činnosti tak jak byl vypracován a prováděn v minulých letech se 
škole plně osvědčil. Její pracovníci si plně uvědomují rizika vyskytující ve vývoji žákovských 
osobností. Při realizaci preventivních aktivit jsou schopni flexibilně reagovat na aktuální 
záležitosti z oblasti prevence rizikového chování a spolupracovat s dalšími organizacemi 
poskytujícími ochranu a pomoc dětem a rodinám. 
 
Dotazníkové šetření klimatu školy z června 2015 ukázalo (využití portálu Pro školy) 
nadprůměrné hodnocení kvality klimatu naší školy. To je zapříčiněno poctivou a důslednou 
prací všech pedagogů při výchově žáků. Včasným řešením náznaků asociálního jednání 
předcházení jeho nárůstu a rozšíření. Každoročním plněním stanovených cílů preventivního 
programu docházíme k minimalizaci závadného chování našich žáků. Podporou je i kvalitně 
zpracovaný školní řád, který vymezuje mantinely pro jednání a chování žáků uvnitř školy, a 
pokud se stane návykem, tak i mimo školu. Ve školním roce 2020/2021 bychom rádi 
zrealizovali plošné testování klimatu jednotlivých tříd školy. 
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B) Kvantitativní hodnocení 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 

RCh 

 

Počet vzdělávacích aktivit 3 

Počet celkově proškolených pedagogů  2 

Počet hodin 20 

 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

 

Počet  

aktivit 

Počet  

hodin 

Počet zúčastněných 

rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 7 100 380 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické preventivní aktivity, reagující na 

individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce 

Blok primární prevence 20 458 80 

Interaktivní seminář 14 360 48 

Beseda  6 320 12 

Komponovaný pořad 0 0 0 

Pobytová akce 1 60 40 

Situační intervence 2 54 16 

Jiné     

 

 

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků 

Školní kluby 0 0 

Školní kroužky 13 180 

Víkendové akce školy 0 0 

Prázdninové akce školy 0 0 

Jiné 0 0 
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Použité zkratky:  
PPŠ – Preventivní program školy 

RCh – Rizikové chování 

SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

RVP – Rámcová vzdělávací program 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

TU – Třídní učitel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovila: Mgr. Ivana Dubová, metodik prevence ZŠ Na Líše 
 

 
 
 
 
 
V Praze dne 8. 10. 2020     Mgr. Bc. Václav Hlinka 
                 ředitel školy 


