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 Předpoklady kvalitní prevence 

na ZŠ 
• DOSTATEK ČASOVÉHO PROSTORU 

• Víc než vstřícné vedení:  

        Mgr. Pavel Kopečný 

• Vstřícná sborovna pro interní práci 

• Spolupráce s kvalitními externími organizacemi:     

        Projekt Odyssea,  

        Jules a Jim, Člověk v tísni, Imperativ 

• Hmatatelná podpora metodičky PP z PPP:  

        Hellena Holečková 

• Participace rodičů 

• Zpětná vazba: děti, kolegové, rodiče 

 

 

 



 Co trápí naši školu 

Typické prvky rizikového chování: 

 

• Vulgarita, agresivita až šikana 

• Kyberšikana 

• Kouření a alkohol 

 

 

 

 



Struktura interní preventivní 

práce 

 

• Prevence shora: poradenský tým 

• Prevence zdola: 

   žákovský parlament  PTAKOPYSK 

   projekt ŠKOLA PRO DEMOKRACII 

• Kohezní programy + Bloková výuka 

• Třídnické hodiny 

• Další vzdělávání pedagogů 

• Rodičovské kavárny 



Poradenský tým školy 

• Složení: ředitel, výchovná poradkyně, 

školní metodička prevence, školní 

psycholožka 

• Schůzky: 1x za týden 

• Náplň: rozbor všech situací, týkajících se 

preventivních aktivit a žáků s SPU + 

SPCh, návrhy na řešení, evaluace 



Třídnické hodiny  - 1. stupeň 

• Emušáci jsou knihy a hračky určené k rozvoji emoční 

inteligence u dětí. 

Hlavním hrdinou pohádek je žabák Ferda a jeho 

kamarádky mouchy, které představují jednotlivé emoce: 

hněv, strach, osamocení, důvěra, žárlivost, 

zvědavost, smutek a radost.  



Třídnické hodiny – 2. stupeň 

• Součástí rozvrhu každé třídy 

 

 

 

 

 

Témata TH.doc. 

TH - březen (Vzájemné uznání).doc 

Hodnotíme, TH červen.doc 
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Kohezní programy 

• Sociometrie (mapování vztahů) 

• Program pro posílení vztahů ve třídách, 

které to potřebují 

• O čem rád hovoří....doc 

• Kdo jsem.doc 

• Hodnocení pomoci na poradenském týmu 

• Návaznost schůzek s TU, s rodiči 

 

O čem rád hovoří....doc
Kdo jsem.doc


 Bloková výuka 

• 6. ročník: Moje třída, můj hrad 

                     posílení vztahů v kolektivu 

 

• 7.ročník:  Agrese není hra I. 

                     pojmy agresivita, asertivita, pasivita, 

                     řešení problémů v kolektivu 

 

• 8. ročník: Agrese není hra II. -  kyberšikana          

                     Pobavme se o alkoholu   

   

• 9. ročník: Xenofobie a rasismus 

                     Kyberšikana trochu jinak 

 

 

 



 Bloková výuka 

 

Rasismus a xenofobie.doc 

 

Agrese není hra I..doc 

 

Kyberšikana trochu jinak.doc 

Rasismus a xenofobie.doc
Agrese není hra I..doc
Kyberšikana trochu jinak.doc


Ptakopysk 

Žákovský parlament: 
• podporuje informovanost napříč školou 

• zvyšuje zájem dětí o dění ve škole 

• vede děti k odpovědnému přístupu  

• pomáhá jim nabývat mnohé dovednosti 

• dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe 

pozitivně proměňovat 

 



Ptakopysk 

• Akce: 



Ptakopysk 

• Setkání žákovských parlamentů ZŠ Prahy 11 



Škola pro demokracii 

• Škola s fungujícím ŽP, která chce spolupracovat 

s ostatními školami a má chuť na sobě pracovat.  

• Oblasti hodnocení:  
• Dokumenty školy 

• Nástroje komunikace 

• Práce s pravidly 

• Práce se třídou 

• Učení a hodnocení 

• Žákovská samospráva 

• Naše škola 

• Škola v obci 

 



Škola pro demokracii 

• Spolupráce se ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 



Školní časopis 

Časopis přihlášen do soutěže:  

Školní časopis roku 2016 

• v rámci krajského kola obsadil 1. místo 

• byl oceněn za kategorie: Obsah, Grafika, 

Titulní stránka  



Externí organizace 

• Naše výborné zkušenosti: 

 

• Projekt Odyssea – adaptační kurzy + preventivní 

bloky 

• Jules a Jim – preventivní bloky 

• Člověk v tísni - workshopy 

• Imperativ – interaktivní semináře 





Balintovské skupiny 

• Nově ve školním roce 2014/15 

 

• Trápíš mě, trápím se, v horším případě mě 

štveš 

 

• Skutečná pomoc, ale pouze pro ty, kdo 

dokážou o problému hovořit 

 

 



Rodičovské kavárny 

• 11.10.2012 Děti ONLINE (Saferinternet) 

• 14.3. 2013 Děti na facebooku  

   (Horká linka) 

• 26.11.2015 Šikana na základní škole 

 



Šikana na základní škole 

• pojem šikana 

• příčiny šikany ve škole 

• druhy šikany ve škole 

• agresor 

• oběť 

• rozpoznání šikany 

• řešení šikany + kam se obrátit 

• řešení šikany na Květňáku 

• publikace pro rodiče 

 

• kyberšikana 

 

 

 

 

 



Rodičovské kavárny 

• Šikana na základní škole 

 



Vzdělávání učitelů 

• Další vzdělávání ŠMP + VP  

   Jiní učitelé např.: 

• 20.10.2015 Další senátní konference - 
proti KYBERZLOČINU 

• 12.11.2015 Kurz on-line bezpečnosti pro 
pedagogy Prahy 11 

• 23.11.2015 Konference KYBERPSYCHO 

• 26.11.2015 Kazuistický seminář na Praze 
11 - e-bezpečí 

 



Závěr 

Tyto aktivity nelze uskutečnit: 

 

- bez dobré přípravy všech zúčastněných a 
jejich chuti pracovat s dětmi 

- bez dalšího využití v třídnických hodinách 
či dalších společných aktivitách učitelů a 
dětí 

- bez zpětné vazby 



Děkuji za vaši pozornost 

a přeji nám všem hodně úspěchů v 
naší náročné preventivní práci 

 

   PhDr. Kateřina Bartošová 


