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Příloha č. 3 

Prevence rizikového chování mládeže ve školním roce 2015/2016  

1. Úvod  

Dlouhodobým cílem naší školy je vytvoření bezpečného prostředí pro vzdělávání a výchovu našich 

žáků. Kromě výuky odborných přemětů je cílem celého vzdělávacího procesu na naší škole působit na 

žáky tak, aby se vůči druhým chovali ohleduplně, aby uměli dodržovat pravidla a zároveň aby dokázali 

pomoci slabším a znevýhodněným. Na výchovném působení na žáky se podílejí všichni pedagogičtí 

pracovníci v rámci svých předmětů nebo aktivit, na práci s třídním kolektivem jsou přímo zaměřeny 

třídnické hodiny, hodiny etické a občanské výchovy. K utváření mezitřídních vztahů pak přispívají 

aktivity jako jsou Žákovský senát a Ekotým, které pomáhají s výchovou k občanské odpovědnosti a 

ekologickému chování žáků. 

  

2. Specifika školního roku  

Ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali  v aktivitách na podporu vzájemné spolupráce mezi 

dětmi a formování třídního kolektivu během třídnických hodin. Ing. Iva Jabůrková a Mgr. Nina 

Ludvíková úspěšně pokračovaly ve studiu oboru etická výchova. Připravovali jsme zavedení témat 

etické výchovy pro 1.stupeň. 

 V rámci spolupráce s rodiči proběhly následující aktivity: třídní schůzky, konzultace, Tripartity, 

skupinky, Jablkobraní, Adventní jarmark, Vánoční zpívání, Ples školy a Zahradní slavnost a Cirkus. Za 

účelem dobrého navázání spolupráce s rodiči budoucích prvňáčků jsme zorganizovali čtyři adaptační 

setkání. Pro zlepšení organizace volnočasových aktivit jsme zakoupili a spustili elektronickou aplikaci 

Domeček. 

Během školního roku 2015/2016 proběhly aktivity nespecifické prevence (akce na podporu zdravého 

životního stylu a osvojování pozitivního sociálního chování), tak i aktivity specifické prevence.  

3. Aktivity nespecifické prevence  

a) Dlouhodobé: Žákovský senát, Ekotým, Patroni, volnočasové aktivity, třídnické hodiny, etická 

výchova 

b) Jednorázové:  

aktivity zaměřené na spolupráci žáků v rámci celé školy - Den Země, Tripartity, Den pro radost, 

Zahradní slavnost, Ples školy, Pohádkový den, Týden naruby,Cirkus 

aktivity zaměřené na rozvíjení sociálního chování – Daruj srdce (8.B, Mgr.Ludvíková), Run and Help, 

Den autismu 

4. Aktivity specifické prevence: 

- harmonizační pobyt Ladění (prevence šikany a kriminality) - 6. ročník 

- harmonizační pobyt Tmelení (prevence šikany a kriminality) -  8. B 
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- dopravní hřiště (bezpečnost v dopravě) – 1.stupeň 

- BESIP (bezpečnost v dopravě) – školní družina 

- dopravní výchova  (bezpečnost v dopravě) – školní družina 

- Den bezpečnosti  (prevence kriminality) – celá škola 

- beseda s Policií ČR (prevence kriminality) – školní družina 

- Když chceš, tak to dokážeš (motivace znevýhodněných) – 5.ročník a 2.stupeň 

- Zdravotníci (první pomoc) – školní družina 

- Helpík (první pomoc) – 5. ročník 

- Zdravá pětka (zdravá výživa) – 2. a 3. ročník 

- Canisterapie  (sociální chování) – školní družina 

- Evelínko, nemlaskej  (etická výchova) – školní družina 

- Den pro zdraví (zdravý životní styl, začátek sexuálního života, poruchy příjmu potravy, první pomoc, 

péče o zuby) – celá škola 

 - Jsi on-line (bezpečný internet a kyberšikana) – 5. a 6.ročník  

- přednáška + diskuse Čas proměn – mezi námi děvčaty (dospívání dívky)- 6. ročník  

- přednáška + diskuse Na startu mužnosti (dospívání chlapci) -6. ročník  

- projekt Etická škola – 6. ročník + celá škola na třídnických hodinách 

  

5. Spolupracující subjekty  

Při realizaci preventivních programů jsme spolupracovali s následujícími subjekty: Policie ČR, Městská 

policie Jílové u Prahy, Policie letiště Praha,  SDH Jílové u Prahy, PPP Praha-východ, OSPOD,  MP 

Education, Zdravotníci s.r.o., Radek Banga, BESIP, Nadační fond Albert, Helpík o.s.  

6. Shrnutí  

Nejčastěji řešeným problémem bylo agresivní chování žáků. Tento problém řešíme dlouhodobě 

v rámci celého vzdělávacího procesu, zejména během třídnických hodin a hodin etické a občanské 

výchovy, kdy pracujeme na zlepšení komunikačních dovedností žáků. Pomocí různých skupinových 

aktivit je učíme řešit konflikty bez násilí a nadávek a spolupracovat navzájem. Vzhledem k tomu, že 

agresivní chování a počínající šikana se objevily i v nižších ročnících, přistoupili jsme k zavedení etické 

výchovy i na 1. stupni. Dále jsme řešili případy počínající šikany a kyberšikany, vandalismu a 

návykových látek. Opakovaně se objevuje záškoláctví, a to zejména skryté záškoláctví podporované 

rodiči, kteří bezdůvodnou absenci kryjí omluvenkami. Tyto situace řešíme individuálně ve spolupráci 

s OSPOD Praha západ. 

V příštím roce bychom se chtěli zaměřit na lepší využití třídnických hodin k aktivitám vedoucím ke 

spolupráci, vzájemné toleranci a lepších vztahů v rámci třídních kolektivů. 

Vypracovala Mgr. Jiřina Nagyová, metodička prevence. 


