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1. Základní údaje o škole 

 

Název a adresa školy, pro kterou platí 

tento PP 

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, 

U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Běla Outratová 

Telefon na ředitele +420 244 090 199, +420 777 320 050 

E-mail na ředitele reditel@zskdolum.cz 

 

Školní metodik prevence Mgr. Zuzana Outratová 

Telefon +420 725 555 773 

E-mail outratova@zskdolum.cz 

Specializační studium Ano 

Realizátor vzdělávání PPP pro Prahu 1, 2 a 4 

 

Výchovný poradce, speciální pedagog Mgr. Denisa Horáčková 

Telefon +420 778 707 150 

E-mail horackova@zskdolum.cz 

Specializační studium Ano 

 

Speciální pedagog Mgr. Eva Popelková 

Telefon +420 723 958 901 

E-mail popelkova@zskdolum.cz 

Specializační studium Ano je 

 

Sociální pedagog, psychoterapeut Mgr. et Bc. Denisa Průšová 

Telefon +420 777 143 723 

E-mail prusova@zskdolum.cz 

Specializační studium Ano 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet pdg. pracovníků 

MŠ 4 112 8+2 

ZŠ - I. stupeň 10 165 13uč.+ 8as. + 4 ŠD 

ZŠ - II. stupeň 4 73 9uč. + 4as. + 2 ŠK 

Celkem  18 350 50 
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2. Analýza stávající situace 

Pro analýzu současného stavu rizikového chování žáků a vytvoření dalšího zaměření prevence byly 

použity zápisy VP a ŠMP, informace od TU (průběžná spolupráce), informace od školního 

psychologa, závěrečné zprávy lektorů externích organizací, kteří realizovali programy PP, zápisy z 

komisí, porad a rozhovorů s rodiči. 

2.1 Koncepce preventivního programu školy 

Preventivní program školy je stavebním kamenem dlouhodobé ucelené preventivní práce se žáky, 

jehož cílem je předcházet RCH vrámci všeobecných až indikovaných edukačních a edukačně-

terapeutických programů. Vzniká každoročně na základě jedinečných potřeb školy a vychází ze 

strategických dokumentů PP. Dlouhodobě realizujeme programy selektivni prevence externisty, ale 

na základě nedostačivých výsledků v evaluacích jsme opakovaně dospěli k potřebě realizovat PP 

interně.  

Náš koncept propojuje  

a) výukové předměty, 

b) třídnické hodiny,  

c) preventivní bloky,  

d) výjezdy,  

e) podpůrné skupiny vrámci školní družiny a klubu.  

Koncept zajišťuje ucelenou péči a umožňuje snížit finanční nákladnost. Oproti tradičním PP je 

sestaven tak, aby zanechal v dětech hlubší dopad a je efektivnější. Témata PP se objevují napříč 

vzdělávacím procesem, jsou součástí ŠVP. Rozvrh je doplňován výukovými a komponovanými 

programy, exkurzemi a projektovými dny. Škola využívá pro preventivní a intervenční aktivity i 

možnosti družiny a školního klubu, kde od října 2017 zavádíme selektivní podpůrné skupiny. Takto 

široká spolupráce a propojenost na mnoha úrovních vyžaduje koordinaci školního poradenského 

pracoviště. Tým je s dětmi v každodenním kontaktu a může tak obsah programu i jednotlivých 

intervencí zacílit velmi individuálně, informovaně a přesně (vzhledem ke znalosti osobního příběhu a 

životního kontextu každého dítěte), může reagovat ihned a v součinnosti s dalšími profesionály 

majícími na děti vliv (TU, vedoucí volnočasových aktivit apod.). Pro realizaci programů školou 

vidíme jako nadstandartně přínosný úzký vztah dětí a lektorů. 

Strategie je zaměřena na všechny žáky od MŠ do 9. ročníku školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem 

ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a 

s některými typy specifických vývojových poruch chování. Působení v oblasti prevence rozdělujeme 

cíleně podle věku žáků do skupin:  

a) Děti v MŠ,  

b) Žáci 1. - 3. třídy,  

c) Žáci 4. - 6. třídy,  

d) Žáci 7. - 9. třídy,  

e) Pedagogové,  

f) Rodiče (přátelé školy),  

g) Klienti družiny a školního klubu.  

DVPP je zaměřeno na celý pedagogický sbor, intenzivní vzdělávací aktivity jsou směřovány k 

pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště. Do systému informování jsou 

zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly 

negativní jevy jako šikana nebo záškoláctví. Individuální pozornost je pak věnována rodičům dětí, u 

kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – 

agresorů v případech šikany a rodičům dětí, které jsou ohroženy školním neúspěchem. 
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2.2 Umístění 

2.2.1 ZŠ 

Základní škola K Dolům v Praze 12 se dá považovat za školu rodinného typu s menším počtem žáků 

ve třídách. Nachází se v klidném nesídlištním prostředí s dobrou dopravní obslužností v části starých 

Modřan. Je plně organizovaná, 1. - 3. třídy jsou umístěny v pavilonu, 4. – 9. třídy v hlavní budově. 

Škola má bezbariérový přístup, je vybavena schodišťovou plošinou.  

2.2.2 MŠ 

Budova MŠ se nachází v klidném prostředí staré zástavby Komořan, v dobré docházkové vzdálenosti 

MHD, mimo hlavní silnici. Bezprostředně sousedí s lesem a dětským hřištěm, k budově školky patří i 

prostorná zahrada. Les a velká zahrada s členitým terénem skýtá dětem možnost k pohybovým 

aktivitám a získávání poznatků o živé a neživé přírodě.  

2.3 Realizace aktivit prevence ve výchovně vzdělávacím procesu 

Témata PP se objevují napříč celým vzdělávacím procesem, jsou zakomponována do jednotlivých 

předmětů a vhodně doplňována dalšími výukovými programy, exkurzemi a komponovanými 

programy, které připravují buď vyučující, nebo probíhají ve spolupráci s externími organizacemi. 

Pravidlem je též zařazování tematicky zaměřených projektových dnů. Vedení školy sleduje plnění jak 

výstupů z učiva, tak jednotlivá průřezová témata.  

Žáci ZŠ i MŠ se aktivně zúčastňují sportovních akcí, soutěží a olympiád, pravidelně vyjíždějí na 

školy v přírodě, žáci prvních a šestých ročníků na adaptační výjezdy. V letošním roce kromě 

lyžařského výcviku v Chuchli, nově zařazujeme týdenní lyžařský výcvik na Benecku a Nácvik 

bezpečného pohybu ve vodě ve spolupráci s Policií ČR.  

Volný čas mohou děti trávit ve školní družině (1. – 5. třída) nebo ve školním klubu (2. stupeň ZŠ), 

oba kluby spolu úzce spolupracují. V rámci programu inkluze jsou pro děti zajištěny různě zaměřené 

kroužky (jazykové, dramatické, sportovní, výtvarné a tvořivé), nápravné (logopedie apod.) vedené 

speciálním pedagogem, na ZŠ potom samozřejmě doučování.   

2.3.1 ZŠ 

Při realizaci výchovně vzdělávacího procesu vycházíme z názvu školního vzdělávacího programu 

„Škola pro všechny“, věnujeme se individuálně žákům integrovaným i žákům talentovaným.  

Ve škole jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, děti cizinců a příslušníků národnostních menšin (s omezenou nebo téměř žádnou znalostí 

českého jazyka) a žáci se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení a chování nebo 

vývojovými poruchami. Ve všech třídách pracují s integrovanými žáky asistenti pedagoga, některé 

děti mají vypracované IVP dle doporučení.  

Nadále se potýkáme s poměrně velkou fluktuací žáků zejména při přechodu z prvního na druhý 

stupeň, resp. odchodu žáků na víceletá gymnázia apod., čímž dochází ke „kumulaci žáků se SVP“ 

ve třídách pokračujících.  

Pokud mají žáci jinou národnost, než českou, jedná se o příslušníky hlásící se k národnosti – 

vietnamské, ruské/ukrajinské. Jakmile se děti stanou součástí vzdělávacího systému, dochází k 

sekundární socializaci, vždy hrozí zvýšená možnost, že se setkají s rizikovým chováním (Agresivní 

chování, závislostní chování, prekriminální chování, sexuálně-rizikové chování, poruchy příjmu 
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potravy, rasismus a xenofobie, sekty, rizikové sporty.) Považujeme proto za nutné zahájit prevenci 

rizikového chování v co nejnižším věku s respektem věkových zvláštností žáků. 

2.3.2 MŠ 

Co se týče aktivit primární prevence pořádaných v MŠ, jejich hlavním cílem je navázání 

kamarádských vztahů, vytvoření dobrého klimatu pro spolupráci, fungování skupiny, omezení rizika 

vzniku a rozvoje rizikového chování (neposlouchání, braní a nepůjčování si věcí, odmlouvání, 

nerespektování pravidel). Děti jsou z různého, socio-kulturního prostředí, je zde 10% dětí cizinců. 

V neposlední řadě je to příprava na pravidla, která s sebou přináší „status předškoláka“. V letošním 

roce budou pogramy primární prevence realizovány lektory PROXIMA SOCIALE. 

2.4 DVPP 

Vedení školy výrazně podporuje DVPP. Jsou to zejména aktivity a vzdělávací programy směřující 

ke stmelování týmu (celá sborovna ZŠ i MŠ absolvovala několik teambuildingových programů, 

výcviků v komunikaci, odborných seminářů tematicky zaměřených na klima školy, skupinovou 

dynamiku, coaching, supervize) a dále kursy a semináře zabývající se problematikou žáků se SVP 

(specifika žáků se SVP, komunikace s rodiči žáků se SVP, tvorba IVP, „Jiné“ dítě v třídním 

kolektivu atp.). Jsme zapojeni v projektech OPPPR – Učitel v roli tvůrce, DROK, Odlišnost inspiruje 

I a II., Výchova k respektu a toleranci a OPVVV – „Šablony“.  

2.5 Školní poradenské pracoviště – preventivní tým 

Všechny výše zmiňované aktivity významně zlepšují celkové klima ve škole a přispívají k větší 

profesionalitě sboru, který tvoří jak mladí, tak starší zkušení učitelé.  

Klima školy je dobré a podporující, žáci i pedagogové ZŠ i MŠ mají kdykoli možnost obrátit se na 

některého z odborníků školního poradenského pracoviště. Preventivní tým v letošním roce tvoří 

ředitelka školy (Mgr. Běla Outratová), výchovná poradkyně a speciální pedagog (Mgr. Denisa 

Horáčková), školní metodička prevence (Mgr. Zuzana Outratová) a sociální pedagog a 

psychoterapeuta Mgr. et Bc. Denisa Průšová. Setkává se dle potřeby a plánuje aktivity v oblasti 

prevence, cíle a strategie pro další období. V případě řešení problematičtějších situací je tým rozšířen 

o konkrétní třídní učitele, případně vychovatele ŠD, AP apod. 

Probíhají pravidelná setkávání ŠMP s obvodní metodičkou prevence (Hellena Holečková) a 

koordinátorkou MČ Prahy 12 (Marie Vašáková). V průběhu roku jsou realizována setkávání učitelů 

se ŠMP, kde jsou učitelé informováni o aktualitách v oblasti prevence rizikového chování a tyto 

informace dále předávají rodičům a dětem na třídních schůzkách a individuálních konzultacích. TU si 

průběžně evidují problémové situace a jejich řešení, pomáhají naplňovat aktivity PPŠ. V případě 

potřeby mají možnost konzultací se ŠPP.  

2.5.1 Síť organizací a odborných zařízení, 

na které se škola může obracet v indikovaných případech, je uvedena v kapitole Kontakty (Příloha č. 3). 

2.5.2 Postup řešení situací 

viz Krizový plán školy 

- Ojedinělé případy rizikového chování: TU, ŠMP, VP, SPP 

- Méně závažné opakování porušování školního řádu: konzultace týmu ŠPP Např. Pozdní 

omlouvání, Pozdní příchody, Nepřezouvání, Neplnění studijních povinností 
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- Závažné případy rizikového chování žáků: Pdg. rada, konzultace s dalšími odborníky a 

organizacemi zabývající se problematikou PP. Např. Kouření na školních akcích, alkohol, 

šikana a kyberšikana, neomluvená absence většího rozsahu, ničení školního majetku  

2.5.3 Podpora seberegulace a sebeorganizace žáků 

Před odjezdem na mimoškolní akce. Žáci svým podpisem stvrzují prohlášení o dodržování školního 

řádu a zavazují se vyhnout se užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní 

látky). 

2.5.4 Hlavní oblasti, na které je potřeba se v novém školním roce zaměřit 

Hlavní prioritou realizace prevence RCH bude v letošním roce personální soběstačnost; 

Dále se budeme zaměřovat na  

- vztahy ve třídách, (pozorování vyčleňování žáků, projevů intolerance a event. první projevy 

šikany (TU, ve spolupráci s ŠMP)); 

- práce s integrovanými dětmi, kde se projevuje sekundární symptomatika (nekázeň, vyčlenění 

z kolektivu) – projevy agresivity, klima třídy – vzdělávání pedagogů (někteří pedagogové již 

byli proškoleni v loňském školním roce); 

- utváření vztahů v nově vznikajících třídách (adaptační výjezd prvních a šestých tříd); 

- bezpečné používání internetu, sociálních sítí, prevence kyberšikany, závislostí – napříč všemi 

ročníky (vzdělávání pedagogů probíhá průběžně); 

- extremismus, rasismus, xenofobie – vedení k toleranci, přijetí jiných kultur a národností 

(vzhledem k širšímu celospolečenskému dění a politické situaci); 

- pokračovat v úzké spolupráci rodičů, TU, VP, ŠMP, školního psychologa a vedení školy při 

řešení RCH; hlubší zainteresovanost pedagogů při výběru preventivních aktivit, hodnocení 

prevence, podílení se na tvorbě PPŠ; 

- nekázeň; 

- záškoláctví; 

- problémová komunikace s rodiči, žáky; (vzdělávání pedagogů!); 

- interní minikonference školy – předávání dobré praxe = specializované vzdělávací semináře 

realizované samotnými vyučujícími na jejich expertní témata; 
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3. Stanovení cílů PPŠ – krátkodobé cíle 

Cíl 1:  Navázání na tradici pravidelných třídnických hodin jednou týdně – od 

září příslušného roku, a to od druhých tříd. Intenzivní systematická práce 

s třídními kolektivy, posílení dobrých vztahů mezi žáky, eliminace 

vyčleňování jednotlivců 

Ukazatele dosažení cíle: Snížení počtu řešených případů konfliktů, zvýšení vnímání bezpečí ve 

třídě (dotazníky).  

Zdůvodnění cíle: Pozitivní klima ve třídě je důležité jak pro děti tak učitele. Cílem je 

vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro vzdělávání. V dobrém a 

soudržném kolektivu se vyskytuje méně případů nekázně.  

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – vytváření pozitivních vztahů 

ve třídách, prevence šikany 
 

Cíl 2:  Zlepšení integrace žáků s SPU, SPCH, kde se projevuje sekundární 

symptomika (nekázeň, vyčleňování z kolektivu) 

Ukazatele dosažení cíle: Snížení počtu řešených případů, závažnosti nebo frekvence jednotlivých 

projevů; snížení počtu stížností rodičů; zvýšení informovanosti ostatních 

žáků o této problematice, porozumění potřebám dětí s problémy a jejich 

akceptace (formou ústní zpětné vazby po prev. programech/TH); zvýšení 

orientace v této problematice u pedagogů (DVPP - účast na školeních); 

Realizace programů PP 

Zdůvodnění cíle: Přestože jde ve velké míře o pedagogickou, speciálně pedagogickou a 

psychologickou problematiku, vnímáme ji také jako téma v oblasti PP. 

Děti s projevy agresivní chování narušují atmosféru ve třídě, ovlivňují 

svým chováním a příkladem i ostatní děti, nebo naopak (a často 

současně) nemají odpovídající sociální kompetence a dělá jim problémy 

se do kolektivu začlenit. Je potřeba v problematice práce s dětmi s těmito 

problémy ať už jako s jednotlivci nebo v rámci třídního kolektivu, 

vzdělávat i pedagogický sbor. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – vytváření pozitivních vztahů 

ve třídách, prevence šikany, prevence rizikového chování, vytváření 

bezpečného prostředí školy. 
 

Cíl 3:  Podpořit stmelování kolektivu u nově vznikajících nebo obměněných 

tříd; eliminovat problémy v těchto kolektivech (nekázeň, šikana) 

Ukazatele dosažení cíle: Snížení počtu řešených případů kázeňských přestupků, znalost dětí mezi 

sebou (zpětné vazby a aktivity v rámci adaptačního výjezdu), zvýšení 

koheze třídy (dotazníky) 

Zdůvodnění cíle: Na škole dochází k obměně žáků v šestých třídách (odchod žáků na 

víceletá gymnázia, příchod žáků z okolních škol – ZŠ Zbraslav, ZŠ TGM 

apod.) Adaptační výjezd/ pobyt dává možnost se třídou na začátku 

školního roku intenzivněji pracovat, dát dětem společné zážitky, zahájit 

pozitivním způsobem společné fungování „nové“ třídy a zároveň dětem 

usnadnit i přechod na druhý stupeň ZŠ. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – vytváření pozitivních vztahů 

ve třídách, prevence šikany 
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Cíl 4:  Zvýšit informovanost pedagogů a rodičů o problematice bezpečného 

používání internetu a kyberšikany. 

Ukazatele dosažení cíle: Evaluační dotazníky, účast na vzdělávacích akcích, konferencích a 

seminářích; zvýšení orientace v této problematice u pedagogů (DVPP - 

účast na školeních);  

Uspořádání vzdělávací akce na téma bezpečnosti na internetu pro 

pedagogy a rodiče. 

Zpracování preventivního programu zaměřeného na internetovou 

bezpečnost žáky 8. a 9. ročníku. 

Zdůvodnění cíle: Podle průzkumů i informací od učitelů, rodičů i dětí se nás stále více 

v nějaké formě setkává s kyberšikanou nebo provozuje rizikové chování 

na internetu. Pedagogové či rodiče často toto prostředí tolik neznají, 

neumí si představit, co obnáší, a jejich intervence směrem k dítěti pak 

nemůže být dostatečně efektivní. Proto je důležité se zaměřit na to, jak 

tyto informace směrem k dětem „tlumočit“. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – výchova k zdravému 

životnímu stylu a bezpečnému chování, prevence kyberšikany a šikany. 

 

Cíl 5:  Posílit prevenci rizikového chování na internetu, závislosti na PC, 

kyberšikany. Poskytnout tomuto tématu více prostoru, nad rámec 

běžných preventivních bloků.  

Zpracování preventivního programu zaměřeného na internetovou 

bezpečnost žáky 8. a 9. ročníku. 

Zapojení žáků do lokálních soutěží IT bezpečnosti a informovanosti. 

Ukazatele dosažení cíle: Evaluační dotazníky po preventivním programu, výsledky soutěží. 

Zdůvodnění cíle: Podle průzkumů i informací od učitelů, rodičů i dětí se nás stále více 

v nějaké formě setkává s kyberšikanou nebo provozuje rizikové chování 

na internetu – můžeme se stát obětí kybergroomingu, kyberstalkingu, 

vydírání apod. Měli bychom znát zásady bezpečného chování na 

internetu a rozumět rizikům, které při jejich nedodržení hrozí. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – výchova k zdravému 

životnímu stylu a bezpečnému chování, prevence kyberšikany a šikany. 

 

Cíl 6:  Posílit prevenci extremismu, rasismu a xenofobie. Vést žáky k toleranci 

odlišností a přijetí jiných kultur a národností.  

Ukazatele dosažení cíle: Snížení, resp. nenarůstání počtu řešených případů konfliktů (s tímto 

zaměřením) mezi žáky; příp. evaluační dotazníky po preventivním 

programu; 

Diverzifikace personálního obsazení pedagogického sboru školy. 

Realizace projektových dnů s Multikulturní tématikou.  

Zdůvodnění cíle: Tento cíl jsme se rozhodli zahrnout vzhledem k aktuální celospolečenské 

situaci. Ohledně tohoto tématu dochází k polarizaci názorů, debaty vždy 

nejsou příliš kultivované, chybí tolerance a pochopení a děti získávají 

negativní vzory jednání s menšinami a s odlišností obecně. Mezi dětmi 

začíná docházet ke konfliktním situacím. 

Návaznost  

na dlouhodobé cíle: 

Návaznost na dlouhodobou strategii školy v PRCH dětí a mládeže 
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Cíl 7:  Pokračovat v úzké spolupráci TU, ŠPP a vedení školy a prohloubit 

zainteresovanost pedagogů při tvorbě PPŠ, vedení TH a výběru témat a 

aktivit primární prevence. 

Ukazatele dosažení cíle: Vyhodnocení pravidelných diskuzí (v rámci porad) a dotazníků pro 

učitele; zvýšení orientace v této problematice u pedagogů (DVPP - účast 

na školeních) – samostatné a efektivní vedení TH; Konzultace 

s pracovníky ŠPP; účast na metodických setkáních pedagogů a ŠPP. 

Zdůvodnění cíle: Zpětná vazba od učitelů je nezbytná pro vytvoření efektivní strategie. 

Když jsou pedagogové zapojeni do výběru aktivit a mohou jej 

ovlivňovat, cítí se pak více zodpovědní a angažovaní při jejich realizaci, 

snadněji také budou získané informace a výstupy dále předávat a 

aplikovat i v dalších hodinách. Zvyšuje se pak účinnost celého programu 

PP. Z obecného hlediska PRCH žáků školy vede k pozitivnímu klimatu 

ve škole. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Návaznost na dlouhodobou strategii školy v prevenci rizikového chování 

dětí a mládeže. 

 

Cíl 8:  Kultivovat vztahy, komunikaci a spolupráci s rodinou žáka 

Ukazatele dosažení cíle: Zpětné vazby od učitelů – zvýšení sebedůvěry a jistoty pedagoga při 

komunikaci s rodičem; zpětné vazby od rodičů – vnímání naší školy jako 

místa otevřeného spolupráci, kde najdou pomoc při řešení problémů. 

Zdůvodnění cíle: Efektivní komunikace mezi rodičem a pedagogem je základním 

předpokladem pro dosažení optimální spolupráce rodiny a školy a je 

jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují vzdělání i výchovu 

žáků. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – vytváření bezpečného 

prostředí školy. 

4. Aktivity plánované na školní rok 2017/2018 

„MOC DOBŘE SI UVĚDOMUJEME, ŽE DOBRÁ ŠKOLA ZNAMENÁ SPOKOJENÝ ŽÁK, 

SPOKOJENÝ PEDAGOG, ALE I SPOKOJENÝ RODIČ. PROTO I NADÁLE CHCEME 

PRACOVAT TAK, ABY SE VE ŠKOLE VŠICHNI CÍTILI CO NEJLÉPE, CHODILI DO NÍ 

RÁDI A TĚŠILI SE NEJEN NA SVÉ KAMARÁDY, ALE I NA SVÉ UČITELE.“  

4.1 Pedagogové/ škola 

- realizace systematického a uceleného plánu působení na mladou generaci 

- informovanost žáků v oblasti RCH, vřazování informací PP do výuky viz průřezová témata 

- neustálé zvyšování kvalifikace pedagogického sboru – DVPP 

- pozorování vztahů mezi žáky, podpora spolupráce třídních kolektivů, monitorování projevů RCH 

- organizace volnočasových aktivit (sportovní a kulturní činnost, školní výlety, poznávací exkurze, 

společenské akce, adaptační pobyty)  

- vytváření pozitivního klimatu na půdě školy 

- důsledné prosazování represivních opatření (zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, 

užívání a přechovávání návykových a psychotropních látek) 
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- pořádání programů primární prevence interními/ externími odbornými organizacemi a sdruženími 

- metodické vedení, supervize/ coaching 

- pravidelné třídnické hodiny 1x týdně od druhé třídy ZŠ 

Název a odborné 

zaměření vzdělávání: 

Metodická sdružení – sdílení informací v oblasti prevence RCH (na 

pedagogických radách) 

Stručná 

charakteristika: 

Informace o aktuální situaci v oblasti prevence RCH. Sdílení informací 

z absolvovaných konferencí, schůzek s obvodním metodikem prevence 

atd. 

Realizátor/lektor: Mgr. Zuzana Outratová (ŠMP),  

Mgr. Denisa Horáčková (VP, SPP),  

Mgr. et Bc. Denisa Průšová (SPP), 

Mgr. Běla Outratová (ředitelka ZŠ a MŠ) 

Proškolených pedag.: 36 

Počet hodin: 3 – 5 

Termín konání: průběžně ve školním roce  

 

Název vzdělávání: Série minikonferencí na aktuální témata PRCH  

Stručná 

charakteristika: 

- metodická podpora při vedení TH 

- význam diagnóz a odlišní žáci 

- zábavné vyučování 

- a další 

Realizátor/lektor: Expertní pracovníci: ŠPP a pedagogové ZŠ K Dolům; Společně 

k bezpečí – Mgr. Michaela Veselá 

Proškolených pedag.: 36 

Počet hodin: 12 

Termín konání: Říjen 2017 – červen 2018 

 

Název vzdělávání: 9. Adiktologická konference 2017 - Dítě v pasti závislosti nebo rodiny? 

Stručná 

charakteristika: 

Tématické setkání odborníků v adiktologických, sociálních a zdravotních 

službách 

Realizátor/lektor: Středočeský kraj pod záštitou statutárního zástupce a náměstka 

hejtmanky Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a cestovního 

ruchu Mgr. Bc. Víta Rakušana 

Proškolených pedag: 1 

Počet hodin: 8 

Termín konání: 10/2017 

 

Název vzdělávání: DNY PREVENCE 

Stručná 

charakteristika: 

Dvoudenní konference je zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti 

PRCH a prevence kriminality a realizace preventivních aktivit ve školách  

- zvýšení odborné kvalifikace, právního vědomí pracovníků v PRCH, 

- možnosti spolupráce v oblasti PRCH/ interdisciplinární spolupráce 

vrámci SPOD,  

- osvědčené postupy při řešení výskytu sociálně patologických jevů ve 

školách a dalších výsledků práce v oblasti prevence. 
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Realizátor/lektor: PREVALIS, z.s. 

Proškolených pedag: 2 

Počet hodin: 16+16 

Termín konání: 9/2017; 3/2018 

 

Název vzdělávání: Workshop pro pedagogy „JAKUB“ 

Stručná 

charakteristika: 

V rámci workshopu, který pořádá hl. m. Praha ve spolupráci s režisérem 

Davidem Vignerem vystoupí přední odborníci na problematiku domácího 

násilí, zazní informace o platné legislativě a bude předvedena práce s 

filmem Jakub. 

Realizátor/lektor: Magistrát hl. m. Prahy/ David Vigner 

Proškolených pedag: 1 

Počet hodin: 8 

Termín konání: 25/10/2017 

 

Název vzdělávání: Jak vést dospívající, aby uměli řešit své krizové stavy 

Stručná 

charakteristika: 

Seminář se zaměří na mj. modelové kazuistiky - postupy a ukázky 

možných řešení. Určeno učitelům, školním metodikům prevence, 

výchovným poradcům a ředitelům základních škol. 

Realizátor/lektor: PREVALIS, z.s./ PhDr. Jan Svoboda 

Proškolených pedag: 2 

Počet hodin: 7 

Termín konání: 2/11/2017 

 

Název vzdělávání: PhDr. Lidmila Pekařová – coaching/ mentoring 

Stručná 

charakteristika: 

- konkrétní postupy práce 

- pedagogická diagnostika a diagnostické nástroje 

- kasuistika – individuální i třídní 

- profesní vedení 

Realizátor/lektor: PhDr. Lidmila Pekařová (seminář realizován v prostorách školy) 

Proškolených pedag: Σ 25 

Počet hodin: 5 x 4 

Termín konání: 9/2017; 10/2017; 11/2017; 1/2018 

 

Název vzdělávání: Coaching pro řídící pracovníky ve školství I, II 

Stručná 

charakteristika: 

Pokud chci rozumět svým kolegům, musím porozumět nejdříve sobě! 

Dva dvoudenní výcviky vedené prim. PhDr. Lidmilou Pekařovou, 

lektorkou a klinickou psycholožkou. 

* Sebepoznání konkrétním sebetestováním svých vlastností. 

* Bipolární obraz vlastností člověka – hledání sebe. * Práce s vlastní 

agresivitou a poznání své vrozené dispozice AG. * Sebenáhled na 

intelekt, charakter, schopnosti a temperament. 

* Jak se promítá vlastní dispozice v řízení lidí. Konkrétní příklady. * 

Výcvik zátěže v komunikaci. * Dispozice jednání – stavy EGA - 
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sebepoznání a vyhodnocení. * Praktické sebenáhledy. * Jak vést a 

formovat svůj tým. * Sociální výcvik: zvládání a odhad situace. * Stres a 

práce se zátěží ve všech rovinách života. * Stres v řízení. * Zákonitosti 

úspěchu. * Plán sebekorekce. 

Realizátor/lektor: PhDr. Lidmila Pekařová 

Proškolených pedag: 6+ 

Počet hodin: 2 x 12 

Termín konání: 8-9/12/2017; 23-24/2/2018 

 

Název vzdělávání: SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK KVP  

Stručná 

charakteristika: 

Jádrem výcviku je osobní sebezkušenostní proces. Frekventant se učí 

pracovat se zdravou i s problematickou třídou a vést skupiny 

osobnostního rozvoje, a to jak klasickou formou strukturovaných 

metodik, tak i pro případ nespolupracujících tříd formou 

nestrukturovanou vycházející z teorie PCA podle C. R. Rogerse. Součástí 

je mimo jiné i čtení psychodynamiky skupinových procesů. 

Realizátor/lektor: PhDr. Helena Vrbková (Život bez závislostí) 

Proškolených pedag: 1 

Počet hodin: 120 

Termín konání: 10/2017 – 06/2018 

 

Název vzdělávání: Oficiální úvodní kurz transakční analýzy TA 101 

Stručná 

charakteristika: 

Kurz „TA 101“  je dvoudenní, mezinárodně uznávaný kurz, který je 

základním předpokladem pro jakékoli následné garantované vzdělávání v 

oblasti transakční analýzy. Poskytuje hlavní přehled o jednotlivých TA 

konceptech a jejich aplikaci v osobním i profesním životě. 

Realizátor/lektor: S.E.N.A. s.r.o/ PhDr. Blanka Čepická Ph.D. (PTSTA-P) 

Proškolených pedag: 1 

Počet hodin: 16 

Termín konání: 20-21/10/2017 

 

Název vzdělávání: Speciální vzdělávací aktivity pro směr TA v pedagogice – 3 letý výcvik 

Stručná 

charakteristika: 

Akreditace (MSMT-6842/2015-1-

335) níže popsané skupiny ws: 

„Učení se vztahům: transakčně 

analytický přístup pro pedagogy“ - 

Giles Barrow (TSTA-education).  

Vzdělávací akce je koncipována jako 5 

dvoudenních setkáních v roce 2018. 

KONTRAKT 

EGOSTAVY 

ZÁKLADNÍ POTŘEBY 

ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POZICE, HRY 

PORADENSKÝ PLÁN 

SCÉNÁŘ, ANALÝZA SCÉNÁŘE 

VYDĚRAČI 

BERNEOVY INTERVENČNÍ 

TECHNIKY TEORIE  

NOVÁ ROZHODNUTÍ 

ZÁKLADNÍ KOMPETENCE 

PRÁCE S MOCÍ V TA 

SUPERVIZE, SEBEZKUŠENOST…. 
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Realizátor/lektor: S.E.N.A. s.r.o/ PhDr. Blanka Čepická Ph.D. (PTSTA-P), Giles Barrow, 

TSTA (E) 

Proškolených pedag: 1-2 

Počet hodin: 6 dvoudenních setkání (15 hodin) a jedno týdenní setkání (30-35 hodin) 

za rok. Celkem cca 370 -380 hodin za 3 roky. 

Termín konání: Od jara 2018 

Název vzdělávání: VÝCVIK V RODINNÉ A PÁROVÉ TERAPII 

Stručná 

charakteristika: 

- nástavbový výcvik v integrativní, párové a rodinné psychoterapii 

Realizátor/lektor: GI a Institut Petra Boše; Jitka Vodňanská, Zdeněk Macek 

Proškolených pedag: 1 

Počet hodin: v letošním roce 72 

Termín konání: 2015-2017 (v letošním roce 3 x 3 dny) 

Termín konání: 1/2017 – 10/2017 

 

Název vzdělávání: Učitel v roli tvůrce 

Stručná 

charakteristika: 

Projekt s reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000054 se zaměřuje na 

zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro inkluzivní, 

inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této 

oblasti. Cílem projektu je poskytnout metodickou podporu při zavedení 

inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze 

prostřednictvím DVPP. DVPP pracuje se sebezkušeností pedagogů a je 

postaveno na principu Učitel v roli Tvůrce. Systém práce a filozofie, 

kterou DVPP nabízí, klade důraz zejména na práci s učitelem, protože 

jakékoliv návody a techniky ve výuce nenahradí pedagogickou intuici, 

sebejistotu a možnost osobního rozvoje. Učitel se tak bude moci stát 

pedagogem, který snadno nevyhoří a nenechá se znejistit v nových 

situacích, které s sebou podpora dětí s potřebou podpůrných opatření 

nutně přináší. 

Realizátor/lektor: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha – pól růstu ČR/ 

Academia Ireas, o. p. s./ Mgr. Radek Plíhal, Mgr. Tereza Špinarová 

Proškolených pedag: 4+ 

Počet hodin: 3 měsíce práce na sobě/ 4 navazující kurzy/ 7 dnů práce na kurzech 

Termín konání: 10/2016–6/2018 

 

Název vzdělávání: Držíme krok - DROK 

Stručná 

charakteristika: 

- zavádění principů multikulturní výchovy do vzdělávacích programů 

škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro inkluzivní výuku 

v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

- zvýšení kompetence pedagogů pro práci v multikulturním prostředí, pro 

začleňování žáků odlišné kultury a mateřského jazyka do výuky v 

základních školách,  

- osvojení si způsobů pedagogické práce s novými materiály pro 

mezipředmětovou i projektovou výuku multikulturních témat,  
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- eliminace zátěže pedagogů při práci s heterogenitou žáků v 

sebezkušenostním výcviku s pomocí koučování,  

- posílení osobnostní integritu pedagogů 

- nastavení Strategického plánu multikulturní výchovy a jeho aktivní 

využití školou 

- zlepšení podmínek pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v 

kontextu života v hlavním městě a rozšíření nejen v této oblasti možnosti 

sdílení dobré praxe 

- posílení schopnosti školy průběžně hodnotit vlastní proinkluzivní klima 

a jeho změny,  

- hodnocení interních procesů v kontextu požadavků inkluzivní praxe. 

Realizátor/lektor: Somatopedická společnost, o. s./ Doc. Vanda Hájková PedF UK 

Proškolených pedag: Σ 20 

Počet hodin: 40+ 

Termín konání: 10/2016-6/2018 

 

Název vzdělávání: Odlišnost inspiruje - podpora vyučujících v aktivním přístupu k inkluzi  

Stručná 

charakteristika: 

-posílení kompetencí pražských vyučujících v oblasti vzdělávání dětí ze 

sociálně či kulturně odlišného prostředí, oblasti rovných příležitostí ve 

vzdělávacím procesu a oblasti příčin mezietnických a mezikulturních 

konfliktů, rasismu, xenofobie a extremismu. 

-vzdělávání v akreditovaných kurzech DVPP,  

-praktická reflexe postojů vyučujících ve workshopech, setkávání s lidmi 

z menšin etnických, kulturních, náboženských i sexuálních, 

-vytvoření sítě vzájemně se podporujících učitelek a učitelů s kontinuální 

podporou expertek a expertů z různých oblastí (právo, etika, gender, 

psychologie, speciální pedagogika, andragogika a další). 

- absolvování akreditovaných kurzů DVPP,  

- setkat se s lidmi z menšin, sdílet své zkušenosti s dalšími vyučujícími 

z Prahy 

- využívání poradny pro konkrétní případy a jejich řešení v praxi. 

Realizátor/lektor: Osvětová beseda o.p.s/ Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. 

Proškolených pedag: 20+ 

Počet hodin: 20+ 

Termín konání: 11/2016-6/2018 

 

Název vzdělávání: Odlišnost inspiruje II – zahraniční stáže  

Stručná 

charakteristika: 

- navazující vzdělávání v akreditovaných kurzech DVPP,  

- sdílení praxe po absolvování akreditovaných kurzů DVPP 2016/2017  

- 4 denní zahraniční stáž v inkluzivní škole ve Švédsku (MŠ, ZŠ, SŠ) 

- náslechy v zahraničních inkluzivních školách 
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- debata s vyučujícími 

- networking 

Realizátor/lektor: Osvětová beseda o.p.s/ Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. 

Proškolených pedag: 2-3 

Počet hodin: 20+ 

Termín konání: 1/2018-7/2019 

 

Název vzdělávání: Škola odpovědného spotřebitele - metodický seminář finanční 

gramotnosti pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ 

Stručná 

charakteristika: 

Na základě zapojení školy do tohoto projektu mají 2 pedagogové 

možnost účastnit se jednodenního semináře zaměřeného na metodiku 

finanční gramotnosti na 1. nebo 2. stupni ZŠ. 

- formy a metody výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků 

-podpory čtenářské gramotnosti a kritického myšlení. Účastníci si ze 

semináře odnesou náměty k finančnímu vzdělávání s podporou čtenářské 

gramotnosti a kritického myšlení žáků a inspiraci, jak propojovat výuku 

finanční gramotnosti s dalšími vyučovacími předměty. 

- inspirace, jak žáky seznámit s tématy: vedení rozpočtu domácnosti, 

příjmy, výdaje, pojmy hrubá a čistá mzda, hospodaření domácnosti, 

pojištění, svět peněz, zodpovědné zadlužování, kupujeme auto, dovolená, 

výhodné nakupování, spoření a investice, smlouvy, bydlení, a 

zprostředkovat základní finanční produkty a jejich praktické využití. 

- důraz na to, aby se žáci naučili rozumět penězům a zároveň, aby se 

peníze nestávaly cílem, ale prostředkem. 

Realizátor/lektor: AISIS, z. ú./ MONETA Money Bank/ Stanislava Křížová 

Proškolených pedag: 2 

Počet hodin: 8 

Termín konání: 8/11/2017 

Další vzdělávání pedagogů v oblasti PP v průběhu školního roku dle nabídky realizujících institucí a 

výběru pedagogů po konzultaci se ŠMP, souhlasu vedení školy a v souladu s PPŠ. 

4.2 Děti/ žáci/ třídní kolektivy  

- projevy chování jednotlivců samostatně a ve skupině, vzájemná komunikace, spolupráce a 

kooperace, sledování skupinové dynamiky 

- podpora spolupráce a zdravé soutěživosti mezi jednotlivými třídními kolektivy při školních akcích 

(sportovní dny, školní výstavy, adaptační pobyty a ŠVP, tematické jarmarky atd.) 

Všeobecná specifická prevence – MŠ 

Děti z MŠ 5-6 let tj. předškolní věk, se nacházejí ve formativním stádiu věku, kdy je možné na ně 

působit především prostřednictvím pozitivních vzorů a příběhů. Programy jsou zaměřeny na podporu 

a rozvoj vlastních mechanismů mateřské školy pro podporu zdravého způsobu života. Vytvářejí 

prostor pro spolupráci s dalšími subjekty navazujícími na oblast primární prevence. Výstupy 

programů PP lze zakomponovat do běžné učitelské praxe a doplňovat kontinuální proces 

preventivních bloků.  
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Cíle programů PP v MŠ jsou: 

- podpořit u dětí zdravý životní styl 

- seznámit děti s různými formami rizikového chování a jeho důsledky 

- seznámit děti s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování 

 Programy usilují především o to, aby se děti seznámily: 

- se základními informacemi z oblasti rizikového chování 

- s různými důvody, proč se lidé chovají rizikově 

- s tím, jaké má rizikové chování škodlivý vliv na lidský organismus 

- s tím, že ony sami jsou za rizikové chování, zodpovědné 

- s možnostmi předcházení a řešení šikany 

- s nebezpečím manipulace s jehlami, stříkačkami, možností nákazy závažnými chorobami 

- proč jsou důležité normy, předpisy a zákony - možnost spokojeného života každého člověka 

- s tím, proč je důležité braní většiny léků pouze na doporučení lékaře 

- s riziky nedodržování základní osobní hygieny 

- s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým 

- s podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život 

- s důležitostí pomoci v mezilidských vztazích 

- s riziky kontaktu s neznámými lidmi 

Třída 

 

 

Témata všeobecné primární prevence 

 

Získané znalosti, dovednosti a postoje dětí 

 

1. a 2. 

Adaptace dětí na nové prostředí MŠ; 

cílem je snížit až odstranit problémy 

spojené s náročnými situacemi 

Adaptace na nové: prostředí, kolektiv, 

zvládání nových situací, spolupráce, 

komunikace. 

3. a 4. 
Posilování pozitivních vztahů v dětském 

kolektivu 

Vyvarování se negativních projevů, např. 

posmívání, nepůjčování si hraček atp. Umění 

spolupráce, vzájemné tolerance, komunikace. 

1. – 4. 

Rozvoj a podpora spolupráce v dětském 

kolektivu, empatie, potřeba pomáhat 

druhým (dochází k řešení konkrétních 

náročných situací) 

Spolupráce, empatie, pomoc a spolupráce. 

Osvojení si dovednosti umět vyslechnout 

druhé a zároveň dokázat asertivně vyjádřit 

svůj názor. 

 

Název programu: 1 - JAK SE MÍT DOBŘE – „Tři bratři a zakletá princezna“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s vysvětlením pojmu „mít se dobře“ jako naprosté 

pohody duševní, tělesné a sociální a uvedou příklady těchto tří složek 

 děti dokáží určit, kdo je za to, že se máme dobře, zodpovědný 

 děti navrhnou různé činnosti a věci, kterými podporujeme to, že se 

máme dobře a dokáží vyjmenovat i některé věci, proč se dobře nemáme. 
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Počet žáků v programu: 50 (1. a 2.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: 9 - HYGIENA – „Jak se sluníčko nemylo“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s riziky nedodržování základní osobní hygieny 

 děti objasní důležitost dodržování základní osobní hygieny z důvodů 

předcházení nákazám 

 lektoři podpoří motivaci dětí k dodržování hygienických návyků 

Počet žáků v programu: 50 (1. a 2.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: 10 - VÝŽIVA – „O tajemném lese“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým 

nebo nezdravým a základními principy zdravého stravování 

 děti uvedou příklady a důležitost pestré stravy (prevence poruch 

příjmu potravy) 

Počet žáků v programu: 50 (1. a 2.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
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Název programu: 11 - VZTAHY K OSTATNÍM – „Žabička Amálka“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti si uvědomí podstatu přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro 

lidský život 

 děti si uvědomí důležitost pomoci v mezilidských vztazích 

Počet žáků v programu: 50 (1. a 2.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: 12 - NEBEZPEČÍ OD CIZÍCH LIDÍ – „Kůzlátka“, „Jak se Vojta styděl“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s riziky kontaktu s neznámými lidmi 

 děti uvedou příklady rizik plynoucích z tohoto kontaktu 

 děti vysvětlí, jak se vhodně zachovat při kontaktu s neznámými lidmi 

 děti rozliší mezi neznámými lidmi a známými svých rodičů 

Počet žáků v programu: 50 (1. a 2.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců. Dochází zde také k zapojení 

učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 
Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba přítomných učitelky/ŠMP 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: 1 - JAK SE MÍT DOBŘE – „Tři bratři a zakletá princezna“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s vysvětlením pojmu „mít se dobře“ jako naprosté 

pohody duševní, tělesné a sociální a uvedou příklady těchto tří složek 

 děti dokáží určit, kdo je za to, že se máme dobře, zodpovědný 

 děti navrhnou činnosti a věci, kterými podporujeme to, že se máme 

dobře a dokáží vyjmenovat i takové věci, kvůli kterým se dobře nemáme. 

Počet žáků v programu: 50 (3. a 4.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 
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Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: 2 - KOUŘENÍ – „O Sněhurce trochu jinak“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s různými důvody, proč lidé kouří 

 děti objasní, jaké má kouření škodlivý vliv na lidský organismus 

Počet žáků v programu: 50 (3. a 4.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: 3 - ALKOHOL – „Jak se zvířátka poučila“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s důvody, účinky, následky a riziky požití alkoholu. 

 děti pojmenují rizika spojená s užíváním alkoholu a s činnostmi, které 

člověk pod vlivem nesmí vykonávat (řízení auta, práce atd.). 

 děti si uvědomí, že větší množství alkoholu je pro dospělého člověk 

zdraví nebezpečné. 

 děti rozliší vliv požívání alkoholu u dětí a dospělých 

 děti si uvědomí, že alkohol může škodit zdraví ve všech jeho složkách. 

 děti dokáží určit, že každý je za konzumaci alkoholu a její následky 

sám zodpovědný. 

Počet žáků v programu: 50 (3. a 4.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: 10 - VÝŽIVA – „O tajemném lese“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 
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Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým 

nebo nezdravým a základními principy zdravého stravování 

 děti uvedou příklady a důležitost pestré stravy (prevence poruch 

příjmu potravy) 

Počet žáků v programu: 50 (3. a 4.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
 

Název programu: 12 - NEBEZPEČÍ OD CIZÍCH LIDÍ – „Kůzlátka“, „Jak se Vojta styděl“ 

Realizátor: PROXIMA SOCIALE 

Stručná charakteristika 

programu: 

 děti se seznámí s riziky kontaktu s neznámými lidmi 

 děti uvedou příklady rizik plynoucích z tohoto kontaktu 

 děti vysvětlí, jak se vhodně zachovat při kontaktu s neznámými lidmi 

 děti rozliší mezi neznámými lidmi a známými svých rodičů 

Počet žáků v programu: 50 (3. a 4.odd) 

Počet hodin programu: 1 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti a působení 

prostřednictvím pozitivních vzorců.  

Dochází zde také k zapojení učitelek MŠ. 

Ukazatele úspěšnosti: 

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), zpětná vazba učitelky třídy (ŠMP/ vedoucí 

učitelky MŠ) 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
 

Název programu: Další aktivity všeobecné primární prevence 

Realizátor: pedagogové ZŠ K Dolům, Městská policie HMP a další NNO. 

Stručná charakteristika 

programu: 

V průběhu školního roku se žáci školy zúčastňují také preventivních 

jednorázových aktivit, besed, komponovaných pořadů a soutěží dle 

výběru třídních učitelů a po konzultaci se ŠMP, dle aktuální nabídky 

institucí a v souladu s PPŠ. 

Počet žáků: Žáci tříd 1.-4. (112) 

Počet hodin programu: 4h+ na třídu x 4 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Ukazatele úspěšnosti: reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí) a přítomných učitelů 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
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Všeobecná specifická prevence - ZŠ  

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování a 
třídnické hodiny 

Roč

ník 

Předmět Vzděl. 

oblast 

Téma/ výstup Časová 

dotace 

Vyuč. 

1.   Uvědomuje si důležitost vzájemné spolupráce ve dvojici, ve 

skupině. Získá empatické chování vůči svým spolužákům. 

Prohlubuje schopnost empatického chování vůči svým spolužákům. 

Průběž. TU 

1. Prvouka Člověk 

a jeho 

svět 

Bezpečné chování, vztahy mezi dětmi, rodinné vztahy 

Popíše činnosti, které musí dělat pro svůj bezpečný pohyb při cestě 

do školy. Předvede v modelové situaci přecházení na přechodu pro 

chodce i na světelné křižovatce a chování při cestě do školy. 

Průběž. TU 

2.   Učí se respektovat individualitu partnera. Průběž. TU 

2. Prvouka Člověk 

a jeho 

svět 

Bezpečné chování, vztahy mezi dětmi, rodinné vztahy 

Ve škole se obrací pro pomoc při řešení problému na správnou 

osobu. Popíše činnosti, které musí dělat pro svůj bezpečný pohyb v 

Praze. 

Průběž. TU 

3. Prvouka Člověk 

a jeho 

svět 

Bezpečné chování, vztahy mezi dětmi, týrané děti 

Popíše činnosti, které musí dělat pro svůj bezpečný pohyb v 

různých prostředích. Při rolové hře umí říci "ne" v situacích 

ohrožujících jeho zdraví. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých 

při simulaci krizových situací (požární poplach). Přivolá pomoc v 

situaci osobního nebo cizího ohrožení zdraví. Seznamuje se se 

zdravým životním stylem a hodnotou zdraví. Na konkrétních 

situacích najde nebezpečné chování vůči sobě i druhým. Správně 

řeší situace podle pravidel sil. provozu pro chodce. 

Průběž. TU 

4. Přírodov

ěda 

Člověk 

a jeho 

svět 

Komunikace a vztahy, zdravý životní styl - návykové kouření 

Přivolá pomoc v situaci osobního nebo cizího ohrožení (agrese, 

šikana, zranění…) Uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s rozvojem zdraví a jeho preventivní ochranou. 

Průběž. Vyuč

. Př/ 

TU 

4. Vlastivě

da 

Čl. a 

svět 

zhodnotí adekvátnost svého chování v aktuální situaci. Průběž. Vyuč

. Vl 

5. Přírodov

ěda 

Člověk 

a jeho 

svět 

 

 

Komunikace a vztahy, zdravý životní styl - alkohol, kouření: 

nebezpečné návyky, nebezpečí internetu. Rozliší způsob oznámení 

mimořádných situací. Předvede v modelových situacích osvojené 

jednoduché způsoby odmítání návykových látek. Ošetří drobná 

poranění a zajistí lékařskou pomoc. 

Průběž. Vyuč

. 

před

mětů

TU 

5. Vlastivě

da 

Člověk 

a jeho 

svět 

Uplatňuje vhodná řešení konfliktů se spolužáky nenásilným 

způsobem. Začíná si uvědomovat význam tolerantního jednání, 

postupně si osvojuje obhajování vlastních názorů, schopnost 

diskutovat, dohodnout se na společném postupu. Správně řeší 

situace dle základních pravidel silničního provozu v roli chodce a 

cyklisty. 

Průběž. Vyuč

. 

před

mětů

TU 



 

  - 23 - 

 

6. Výchov

a 

k občans

tví, ke 

zdraví 

Člověk 

a 

zdraví, 

výchov

a ke 

zdraví 

Komunikace a vztahy, vrstevnické vztahy, sebepojetí, 

alkoholismus, nikotinismus. Srovná vlastní životní styl s životním 

stylem svých spolužáků. Je schopen vyjádřit svůj postoj k 

zneužívání návykových látek. Řeší běžné situace v dopravě podle 

pravidel silničního provozu. Spolupodílí se na vytváření kvalitního 

sociálního klimatu a uvědomuje si vlastní roli a role ostatních ve 

třídě. Tvoří a respektuje pravidla chování ve třídě. Navrhne/zná 

vhodné způsoby relaxace podle typu únavy, zátěže a je schopen 

využít relaxační cvičení v reálném životě. Prohlubuje svou empatii 

vůči lidem lišícím se: /barvou pleti, vyznáním/ 

Průběž. Vyuč

. 

před

mětů

TU 

7. Výchov

a 

k občans

tví, ke 

zdraví 

Člověk 

a 

zdraví, 

výchov

a ke 

zdraví 

Vrstevnické vztahy, návykové látky, poruchy příjmu potravy, EMO 

styl a jeho nebezpečí, intolerance, xenofobie V případě potřeby 

poskytne první pomoc. Rozpozná situace ohrožující jeho osobní 

bezpečí. Navrhne vhodné řešení, kam se obrátit při různých typech 

problémů - návykové látky, šikana, týrání, domácí násilí, sexuální 

zneužívání. Řeší konflikty nenásilným způsobem. Rozlišuje mezi 

infekčními a civilizačními chorobami, v souvislosti s tím uplatňuje 

osvojené preventivní způsoby chování. Rozpozná příznaky 

onemocnění poruchy příjmu potravy. Uplatňuje osvojené modely 

chování při kontaktu s návykovými látkami. Je schopen uvědomit 

si své vlastnosti a zdůvodnit své způsoby chování. 

Průběž. Vyuč

ující 

přísl. 

před

mětů

TU 

7. Přídopis Čl a př Popíše první pomoc při uštknutí hadem. Průběž. Vč.Př 

8. Výchov

a 

k občans

tví, ke 

zdraví 

Člověk 

a 

zdraví, 

výchov

a ke 

zdraví 

Vrstevnické vztahy, intolerance, xenofobie, počátky partnerských 

vztahů – ochrana před pohlavními nemocemi, zásady 1. pomoci – 

zejména při zneužití návykových látek Bezpečné používání 

internetu (kyberšikana) Rozpozná protiprávní jednání, rozliší 

přestupek a trestný čin. Učí se obhajovat svoje postoje k 

návykovým látkám. Srovnává účinky nejznámějších návykových 

látek. Tvořivě řeší konflikty v sociálních vztazích. 

Průběž. Vyuč

ující 

přísl. 

před

mětů

TU 

8. Přírodop

is 

Člověk 

a přír. 

Ošetří běžné zranění. Rozlišuje pohlavně přenosné choroby dle 

jejich příznaků a nachází ochranu proti nim. 

Průběž. Vyuč

. Př 

8. Chemie Člověk 

a 

příroda 

Rozeznává a vysvětlí význam označení různých nebezpečných 

látek. Popíše podstatu první pomoci při poleptání pokožky 

roztokem kyseliny nebo hydroxidu. 

Průběž. Vyuč

. Ch/ 

TU 

9. Výchov

a 

k občans

tví, ke 

zdraví 

Člověk 

a 

zdraví, 

výchov

a ke 

zdraví 

Mezilidské vztahy, partnerské vztahy, rasismus, xenofobie, právní 

vědomí a trestní odpovědnost.  Bezpečné používání internetu 

(kyberšikana).  Na příkladech rozpozná rasistické, xenofobní a 

extremistické projevy v chování lidí. Odmítá manipulaci a 

příkladech ukáže nebezpečí manipulace. Přesvědčivě argumentuje 

v souvislosti s odmítáním návykových látek. 

Průběž. Vyuč

ující 

přísl. 

před

mětů

TU 

9. Chemie Člověk 

a 

příroda 

Charakterizuje zásady ochrany zdraví při úniku jaderného záření. 

V modelových situacích ohrožení osobního bezpečí používá účinné 

způsoby chování. Rozpozná situaci ohrožující bezpečnost. 

Průběž. Vyuč

. Ch/ 

TU 

9. Svět 

práce 

Člověk 

a svět 

práce 

Rozpozná své silné a slabé stránky, přednosti, omezení a 

předpoklady pro činnosti. Porovnává efektivnost různých druhů 

učení. 

Průběž. Vyuč

.SP/ 

TU 

Témata prevence RCH se objevují průběžně i v dalších předmětech (český jazyk, přírodopis, 

dějepis, chemie, fyzika, ICT) – podrobně popsáno ve ŠVP.  
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Název programu: „Bloky primární prevence“ 

Realizátor: Expertní pracovníci ŠPP 

Stručná charakteristika 

programu: 

Systematická práce s cílovou skupinou mimo běžné prostředí, založená 

na principech interaktivity a cílenosti. Důležité je hlubší vzájemné 

poznání se mezi žáky, ale i s učitelem. 

Prvotní aktivita v oblasti primární prevence, podpoření dobrých vztahů, 

spolupráce a koheze kolektivu.  

Počet žáků: Žáci tříd 1.stupně – 165; žáci II.stupně - 73  

Počet hodin programu: 2 x 2h bloky na třídu (4x10 -I.st =40h; 4x4 -II.st =16h) 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Dochází zde také k zapojení TU. 

Ukazatele úspěšnosti: 
Záznamové listy/ zprávy realizátorů, reflexe (vyjádřená formou 

odpovídající věku dětí), TU, ŠSP 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
 

T
ř.

 

Témata všeobecné primární prevence Získané znalosti, dovednosti a postoje dětí 

1. 

Adaptační problémy dětí na nové prostředí ZŠ, posilování 

přátelských vztahů mezi dětmi, podpora vztahu žák a 

škola, podpora vztahu pedagog a žák, posilování sociálně 

vhodného chování. 

Poznávání se navzájem, vnímání odlišností, adaptace na nové 

prostředí a nový kolektiv, zvládání nových situací, spolupráce, 

komunikace. Rozpoznání sociálně vhodného chování. Respekt 

k autoritě. 

2. 

Podpora empatického a přátelského chování, zdravé 

vztahy mezi dětmi ve třídě, spolupráce a kooperace mezi 

dětmi, prevence posmívání, lhaní, pomlouvání, vymýšlení. 

Umění empatie, pěstování přátelských vzájemných vztahů. 

Vyvarování se negativních projevů. Umění spolupráce a 

kooperace, vzájemné tolerance, komunikace. Vnímání 

odlišností, vzájemný respekt. 

3. 

Prevence posmívání, zásady bezpečného chování, 

bezpečný internet, cizí lidé a děti – svět kolem dítěte, 

ekologie. Empatické chování, potřebu pomáhat druhým 

(dochází k řešení konkrétních náročných situací). 

Spolupráce, empatie, pomoc a spolupráce v kolektivu. 

Osvojení si dovednosti umět vyslechnou druhé a zároveň 

dokázat asertivně vyjádřit svůj názor. Rozeznat nebezpečí na 

internetu. Mít pozitivní vztah k přírodě a k její ochraně. 

4. 

Atmosféra a vztahy ve třídním kolektivu, práva dětí, 

podpora tělesného, duševního a sociálního zdraví, zdravý 

životní styl, zdravá životospráva, zdravé využívání 

volného času, počítač a internet. 

Podpora zdravého klimatu ve třídě, pěstování zdravé 

životosprávy, umění efektivního využití a naplnění volného 

času, rozpoznání nebezpečí na internetu a závislostí, vhodná 

náplň volného času. 

5. 

Prosociální chování, přátelství, zdravý životní styl – stres, 

náročné situace, sebepoznání a sebepojetí, alkohol a 

cigarety. PC hry a závislost na PC, Internetové bezpečí –  

facebook a další sociální sítě. 

Pěstování pozitivní přátelské atmosféry v kolektivu. 

Sebepoznání a umění ovládat se a dobře zvládat nestandardní a 

neočekávané situace, znalost a uvědomění si nebezpečí 

návykových látek, internetu. 

6. 

Poznávání lidí, začlenění nových žáků, pravidla soužití 

třídy, zkvalitnění vzájemné komunikace, práce s emocemi, 

prevence šikany, podpora zdravého kolektivu. PC hry a 

závislost na PC, Internetové bezpečí –  facebook a další 

sociální sítě. 

Vzájemné poznání a stmelení kolektivu, nastavení a 

dodržování pravidel, umění komunikace. Rozpoznání emocí a 

práce s nimi. Uvědomění si nebezpečí závislostí: návykových 

látek, internetu. Podpora zdravého životního stylu. 

7. 

Posílení sebepoznání a individuality, mezilidské vztahy – 

generační problémy, vztahy dívky x chlapci, odolávání 

manipulaci, vyrovnávání se s neúspěchem, zvládání 

konfliktních situací, ilegální drogy. 

Rozpoznání vhodných a nevhodných vztahů (mezi sebou, mezi 

generacemi), respekt k autoritě, sebepoznání a individualita, 

umění vyrovnat se i s nepříznivými situacemi. Asertivní 

komunikace a zvládání konfliktů.  

8
.,
 9

. 

Partnerské vztahy a sexualita, plány do budoucna, 

hodnotový žebříček, odpovědnost za svá rozhodnutí, 

životní rizika, modelování a nácvik řešení problémů, 

efektivní komunikace, bezpečí. 

Umění plánování. Připravenost k sexuálnímu životu, 

partnerství, rodičovství. Zdravý žebříček hodnot. Umění učinit 

rozhodnutí a přijmout odpovědnost. Práce s riziky. Zdravé 

vzorce chování.  
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Název programu: Třídnické hodiny 

Realizátor: TU ZŠ K Dolům, expertní pracovníci ŠPP 

Stručná charakteristika 

programu: 

Dle potřeb kolektivu je realizována (ne)specifická, případně selektivní až 

indikovaná preventivní hodina 

Realizací TH podporujeme rozvoj sociálních dovedností žáků, 

posilujeme pozitivní vazby a schopnost spolupracovat v třídních 

kolektivech, tolerantní postoje nejen k odlišnostem a empatický přístup 

při řešení problémů. Žák, který absolvuje tento program prevence, je 

schopen konci 9. ročníku efektivně komunikovat, reálně se rozhodovat, 

odolávat nátlaku a rozlišovat pozitivní hodnoty. 

Příklady témat/ výstupů TH: 

- Spolupodílí se na vytváření kvalitního sociálního klimatu a uvědomuje 

si vlastní roli a role ostatních ve třídě. 

- Navrhne pravidla třídy a diskutuje nad jejich relevantností, Diskutuje a 

analyzuje potřebnost těchto pravidel. 

- Analyzuje různé druhy komunikace  

- Vyjmenuje znaky šikany 

- Uvede klady a zápory opakujících se činností (rituálů) v TH. 

- Diskutuje o důležitosti výzdoby – prostředí třídy, obhájí vlastní návrhy 

na výzdobu třídy 

- Při zhodnocení využívá různé techniky zpětné vazby. 

- Pojmenuje způsoby chování a činnosti, které přispívají ke spolupráci. 

- Na příkladech určuje vhodnost použití agresivního, asertivního a 

pasivního jednání. 

- Řeší konflikty nenásilným způsobem. 

- Vysvětlí výhody spolupráce mezi lidmi. 

- Porovnává efektivnost různých druhů učení. 

- V modelových situacích správně přijímá i vysílá neverbální signály. 

Počet žáků: Žáci tříd 1.stupně od 2. třídy – 120; žáci II.stupně - 73 

Počet hodin programu: 1h týdně na třídu x 12 (35 x 12) 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Dochází zde také k významnému zapojení TU. Flexibilně reaguje na 

aktuální potřeby třídního kolektivu. 

Ukazatele úspěšnosti: 
reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU + 

AP 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
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Název programu: „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“ 

Realizátor: Agentura JL/ mjr. JUDr. Jaromír Badin  

Stručná charakteristika 

programu: 

Přednášející je vyšetřovatel - vrchní komisař služby kriminální policie a 

vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné 

a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského 

ředitelství policie hl. m. Prahy. Během besedy bude hovořit o těchto 

tématech: 

1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, 

zanedbávání, zneužívání, vandalismus, agresivita) 

2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, 

kyberstalking) 

3. Zneužívání návykových látek a závislost (alkohol, drogy, nikotin) 

Počet žáků: Žáci 8,-9.roč (40) 

Počet hodin programu: 2h  

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Ukazatele úspěšnosti: reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU 

Termín: 10/2017 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: Bezpečný internet 

Realizátor: Proxima sociale 

Stručná charakteristika 

programu: 

Surfování na internetu, internet bezpečný/ nebezpečný 

Fungování internetové sítě 

Desatero bezpečného internetu 

Počet žáků: Žáci 2.tříd - 44 

Počet hodin programu: 2 h na třídu x 2 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Ukazatele úspěšnosti: reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU 

Termín: 11/2017 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
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Název programu: BESIP 

Realizátor: Odd. prevence Městské policie hl. m. Prahy/ Mgr. Petr Černohous 

Stručná charakteristika 

programu: 

1.a 2.tř - Povinnosti chodce v silničním provozu 

Výklad pojmu „chodník“, po jaké straně chodíme po chodníku, jak se na 

chodníku chováme, co na chodník nepatří, jak bezpečně přejdeme na 

druhou stranu ulice, na který signál smějí chodci přecházet, jak bychom 

se měli správně rozhlédnout, atd. 

3. tř - Základy bezpečného chování v silničním provozu 

Pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu, základní rozdělení 

dopravních značek (vodorovné, svislé), skupiny svislých dopravních 

značek, dopravní značky pro chodce a cyklisty. 

4.tř - Povinnosti cyklisty v silničním provozu 

Vybavení jízdního kola, cyklistická přilba, dopravní značky, jízda na 

pozemní komunikaci, povinnosti cyklisty v provozu na pozemní 

komunikaci. 

5.tř - Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích 

Bezpečné a ohleduplné chování cyklisty při samostatné jízdě na 

pozemní komunikaci, řešení dopravních situací. 

Počet žáků: Žáci 1. stupně (165) 

Počet hodin programu: 1 h na třídu 1.-3.roč; 2h na třídu 4.-5.  

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Ukazatele úspěšnosti: reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU 

Termín: 3/2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: „Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství“ 

Realizátor: Agentura JL/ MUDr. Radim Uzel CSc. 

Stručná charakteristika 

programu: 

MUDr.Radim Uzel CSc. v této sexuologické přednášce – besedě hovoří 

např. o sexuální výchově (přirozená součást života), ale poukazuje i na 

možná nebezpečí, které pohlavní aktivita přináší (nechtěná těhotenství, 

pohlavně přenosné nemoci – včetně AIDS). Také pravdivou, otevřenou 

a věku přiměřenou sexuální výchovou seznamuje posluchače s otázkami 

jako např. – vztah k sexuálním menšinám včetně homosexuálů, prevenci 

sexuální kriminality a násilí včetně zneužívání nezletilých. 

Počet žáků: Žáci 8,-9.roč (40) 

Počet hodin programu: 2h  

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Ukazatele úspěšnosti: reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU 

Termín: 4/2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
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Název programu: Tváří v tvář historii - Výchova k respektu a toleranci 

Realizátor: Institut Terezínské iniciativy ve spolupráci s AISIS 

Počet žáků: 18 

Počet hodin programu: 30/4bloky + celodenní exkurze - 10 měsíců 

Stručná charakteristika 

programu: 

Vzdělávací metody a strategie Tváří v tvář historii, Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení, kooperativní učení, práce s videoklipy a diskusní 

metody. Co jsou to předsudky a jak je můžeme rozpoznat? Co je to 

identita a jak nás formuje? Jaké výhody a nevýhody s sebou nese život v 

demokratické společnosti a naopak ve společnosti řízené autoritářsky? 

Která lidská práva máme a k čemu nám jsou? Kam vedlo porušování 

lidských a občanských práv určitých skupin obyvatel ve 20. století? Jak 

na to vzpomínají pamětníci? Jaké je mé místo ve společnosti a jak mohu 

přispět ke změnám k lepšímu?  

Setkání s pamětníkem holocaustu. 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Ukazatele úspěšnosti: reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU 

Termín: květen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 

 

Název programu: Další aktivity všeobecné primární prevence 

Realizátor: 

pedagogové ZŠ K Dolům, Ing. et Mgr. Marie Nováková, Městská 

policie HMP, spolupracující organizace - SOU Zelený pruh, AISIS, 

Imperativ, Schola Pragensis, PREVALIS, SANANIM, Život bez 

závislostí, PROSPE, Společně k bezpečí a další NNO. 

Stručná charakteristika 

programu: 

V průběhu školního roku se žáci školy zúčastňují také preventivních 

jednorázových aktivit, besed, komponovaných pořadů a soutěží dle 

výběru třídních učitelů a po konzultaci se ŠMP, dle aktuální nabídky 

institucí a v souladu s PPŠ. 

Počet žáků: Žáci tříd 1.stupně – 165; žáci II.stupně - 73 

Počet hodin programu: 4h+ na třídu x 14 

Návaznost programu 

na cíle PPŠ: 

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.  

Ukazatele úspěšnosti: reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU 

Termín: říjen – prosinec 2017, leden – červen 2018 

Zodpovědná osoba: ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová 
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Všeobecná nespecifická prevence - ZŠ  

Název programu Adaptační kursy a pobyty 

Typ programu  Pobytová akce, Adaptační kurz 

Stručná charakteristika 

programu 

Systematická práce s cílovou skupinou mimo běžné prostředí, založená 

na principech interaktivity a cílenosti. Důležité je hlubší vzájemné 

poznání se mezi žáky, ale i s učitelem. 

Prvotní aktivita v oblasti primární prevence, podpoření dobrých vztahů, 

spolupráce a koheze kolektivu.  

Realizátor Škola (ŠMP, VP, SPP, ŠP) 

Cílová skupina Žáci 1.A, 1.B; 5.B; 6.A; 8.A; 9.A 

Počet žáků v programu 90 

Počet hodin programu 16 (1-2 dny) x 6 tříd 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů ve třídě a pozitivního klimatu školy.  

Ukazatele úspěšnosti V průběhu akce reflexe dne, záznamové listy lektorů. 

Termín  Podzim 2017 

Zodpovědná osoba Pověřený vedoucí akce (ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová; SPP – Mgr. et 

Bc. Denisa Průšová; TU + AP) 

 

Název programu Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností 

Typ programu  Interaktivní semináře – využití metod zážitkové pedagogiky  

Stručná charakteristika 

programu 

Školní psychoterapeut v rámci návštěv ve třídách realizuje aktivity 

zaměřené na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností formou 

metod zážitkové pedagogiky. 

Realizátor Školní psychoterapeut – Mgr. et Bc. Denisa Průšová 

Cílová skupina Žáci 1. - 9. tříd  

Počet žáků v programu 230 

Počet hodin programu Dle potřeby a rozvrhu 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Návaznost na PPŠ a dlouhodobou strategii školy – vytváření pozitivních 

vztahů ve třídách, prevence šikany, rozvoj pozitivního sebehodnocení 

Ukazatele úspěšnosti Hodnocení žáků – reflexe na konci programu 

Termín  V průběhu roku 

Zodpovědná osoba ŠMP – Mgr. Zuzana Outratová; SPP – Mgr. et Bc. Denisa Průšová 

 

Název programu Školní parlament 

Typ programu  Interaktivní hodiny/ setkání žákovského parlamentu 

Stručná charakteristika 

programu 

Realizace žákovských aktivit a řešení potřeb otázek a odpovědí dětí 

v souvislosti s běžným chodem školy; 

Rozvoj demokratické domluvy, řízení a konstruktivního řešení problému.  

Reprezentace školy vrámci kulatých stolů Prahy 12 a celostátních 

konferencí žákovských parlamentů. 

Realizátor Žákovský parlament (pod vedením ZŠ) 

Cílová skupina Zástupci třídních samospráv 1. - 9. tříd, v přenesné působnosti celá škola 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 20 

Návaznost programu na Návaznost na PPŠ a dlouhodobou strategii školy – vytváření pozitivních 
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cíle PPŠ vztahů ve třídách, prevence šikany, rozvoj pozitivního sebehodnocení; 

Rozvoj demokratické domluvy, řízení a konstruktivního řešení problému, 

nácvik norem společenského chování a schopnost (re)prezentace 

Ukazatele úspěšnosti Realizace setkání a aktivit, iniciovaných žáky samotnými 

Termín  V průběhu roku 

Zodpovědná osoba Ing. Hana Míčková; Mgr. Zuzana Outratová;  

Selektivní prevence - ZŠ  

Název programu Nácvik sociálních dovedností 

Typ programu  Podpůrná terapeutická skupina 

Stručná charakteristika 

programu 

Systematická práce s cílovou skupinou mimo běžné prostředí, založená 

na principech interaktivity, cílenosti a sdílené podpory. Důležité je hlubší 

sebepoznání a práce s vlastními vhodnými a zvláště nevhodnými projevy 

chování. 

Realizátor Mgr. et Bc. Denisa Průšová, Prevalis 

Cílová skupina vybraní žáci 1.stupně ZŠ K Dolům 

Počet žáků v programu max 12 

Počet hodin programu 16 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů ve třídě a pozitivního klimatu školy. Posílení 

specifických kompetencí žáků se SVP a podpora v obtížných situací, 

které mohou vést ke školnímu neúspěchu a selhávání v sociálních 

vztazích. 

Ukazatele úspěšnosti Zpětné vazby podpořených žáků formou focus group 

Termín  říjen 2017 – červen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. et Bc. Denisa Průšová 

 

Název programu Podpůrná skupina 

Typ programu  Podpůrná terapeutická skupina 

Stručná charakteristika 

programu 

Systematická práce s cílovou skupinou mimo běžné prostředí, založená 

na principech interaktivity, cílenosti a sdílené podpory. Důležité je hlubší 

vzájemné poznání se mezi žáky s podobným okruhem obtíží vztahového 

charakteru, podpora v jejich řešení a zlepšení podmínek a dovednosti 

„učení se“. 

Realizátor Mgr. et Bc. Denisa Průšová 

Cílová skupina vybraní žáci 2.stupně ZŠ K Dolům 

Počet žáků v programu max 12 

Počet hodin programu 16 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů ve třídě a pozitivního klimatu školy. Posílení 

specifických kompetencí žáků se SVP a podpora v obtížné rodinné 

situaci kde hrozí školní neúspěch. 

Ukazatele úspěšnosti Zpětné vazby podpořených žáků formou focus group 

Termín  říjen 2017 – červen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. et Bc. Denisa Průšová, Prevalis 
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4.3 Rodiče  

Komunitní akce školy 

Realizujeme různé aktivity k podpoře školního klimatu, identifikace se školou, k vytvoření 

pozitivního vztahu ke škole, který dává základ dobré spolupráci mezi školou, rodiči a dítětem. Jedná 

se například o tematické dny, kdy si mají děti obléknout, přinést určitou věc (např. fialový den apod.) 

– rodiče v tomto dětem pomáhají na přípravu a jistě pak společně sdílejí zážitky z proběhlého dne. 

Každoročně škola nabízí také společné sportovní akce. Pro rodiče plánujeme i letos Vánoční a 

Velikonoční jarmark s otevřenou vánoční dílnou a další kulturně-společenské akce…  

Název programu Vánoční jarmark 

Typ programu  Komunitní akce školy 

Stručná charakteristika 

programu 

Neformální setkání s cílovou skupinou mimo běžné prostředí. Příležitost 

pro setkání se se signifikantními (blízkými) osobami v životech našich 

žáků na půdě školy. Připomenutí národních tradic a oslava vánočních 

svátků. 

Cílová skupina rodiče a přátelé školy 

Počet hodin programu 6 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního klimatu školy. Bližší 

poznání se a utužení vztahu napomáhá efektivnější komunikaci při řešení 

možných problematických situací žáků.  

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba účastníků akce – písemnou/ ústní formou; 

fotodokumentace 

Termín  prosinec 2017 

 

Název programu Společenský večer – „Modřanská zábava“ 

Typ programu  Komunitní akce školy 

Stručná charakteristika 

programu 

Neformální setkání s cílovou skupinou mimo běžné prostředí vrámci 

multikulturního projektu EDISON/ AIESEC.  

Příležitost pro setkání se se signifikantními (blízkými) osobami 

v životech našich žáků na půdě školy za doprovodu živé kapely. 

Cílová skupina rodiče a přátelé školy 

Počet hodin programu 6 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního klimatu školy. Bližší 

poznání se a utužení vztahu napomáhá efektivnější komunikaci při řešení 

možných problematických situací žáků.  

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba účastníků akce – písemnou/ ústní formou; 

fotodokumentace 

Termín  Únor 2018 

 

Název programu Velikonoční jarmark 

Typ programu  Komunitní akce školy 

Stručná charakteristika 

programu 

Neformální setkání s cílovou skupinou mimo běžné prostředí. Příležitost 

pro setkání se se signifikantními (blízkými) osobami v životech našich 

žáků na půdě školy. Připomenutí národních tradic a oslava velikonočních 
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svátků. 

Cílová skupina rodiče a přátelé školy 

Počet hodin programu 6 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního klimatu školy. Bližší 

poznání se a utužení vztahu napomáhá efektivnější komunikaci při řešení 

možných problematických situací žáků.  

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba účastníků akce – písemnou/ ústní formou; 

fotodokumentace 

Termín  březen-duben 2018 
 

Název programu Imatrikulace prvňáčků 

Typ programu  Komunitní akce školy 

Stručná charakteristika 

programu 

Neformální setkání s cílovou skupinou mimo běžné prostředí. Příležitost 

pro setkání se s novými přírůstky a jejich blízkými na půdě školy. 

Doprovodný program.  

Cílová skupina rodiče a přátelé školy 

Počet hodin programu 6 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního klimatu školy. Bližší 

poznání se a utužení vztahu napomáhá efektivnější komunikaci při řešení 

možných problematických situací žáků.  

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba účastníků akce – písemnou/ ústní formou; 

fotodokumentace 

Termín  červen 2018 

 

Název programu Slavností ukončení školního roku a vyřazování žáků 9. třídy 

Typ programu  Komunitní akce školy 

Stručná charakteristika 

programu 

Příležitost ke slavnostnímu setkání se mimo školské prostředí. Předávání 

cen úspěšným reprezentantům školy.  

Oficiální vyřazení žáků 9.ročníku - doprovodný program.  

Cílová skupina Žáci, pedagogové, rodiče a přátelé školy 

Počet hodin programu 5 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního klimatu školy. Utužení 

vztahů, napomáhající k efektivnější komunikaci, motivace. 

Ukazatele úspěšnosti Zpětná vazba účastníků akce – písemnou/ ústní formou; 

fotodokumentace 

Termín  červen 2018 
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Vzdělávací akce školy 

Rádi bychom rodiče intenzivněji zapojili a vtáhli do děje školy. To předpokládá užší spolupráci se 

žákem a jeho rodinou. V letošním školním roce nabídneme rodičům a přátelům školy sérii 

vzdělávacích programů reagujících na jejich aktuální potřeby pořádaných poradenským pracovištěm 

školy. 

Název programu Tématické přednášky 

Typ programu  Vzdělávací akce školy 

Stručná charakteristika 

programu 

Program informativního charakteru s principy interaktivity, cílenosti a 

sdílené podpory.  

Realizátor Expertní pracovníci ŠPP 

Cílová skupina rodiče a přátelé školy 

Počet hodin programu 2x2 

Návaznost programu na 

cíle PPŠ 

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování 

pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního klimatu školy.  

Ukazatele úspěšnosti Prezenční listina 

Termín  prosinec 2017; květen 2018 

Konzultační činnost školy 

Rodiče jsou průběžně informování v oblasti prevence rizikového chování třídními učiteli na třídních 

schůzkách – učitelé vybírají témata, která jsou v daném věku a pro danou třídu relevantní a informují 

rodiče, jak i oni mohou k prevenci přispívat. Informace jsou zároveň dostupné i na webových 

stránkách školy, svoji sekci a konzultační hodiny tam mají: VP, ŠMP, SPP i ŠP. 

5. Evaluace  

5.1 Kvalitativní hodnocení 

ŠMP se zúčastňovala schůzek metodiků prevence a dalšího vzdělávání zajišťovaného obvodní 

metodičkou prevence (viz dále), využívala individuálních konzultací. 

V průběhu školního roku probíhala setkání učitelů se ŠMP, kde byli učitelé informováni o aktualitách 

v oblasti prevence rizikového chování, setkávání byla zaměřena na jednotlivá témata primární 

prevence. Učitelé měli možnost o tématech diskutovat, reflektovat svoje zkušenosti, případně zájmu 

byli odkázáni na relevantní literaturu k prohloubení znalostí v dané oblasti. Prevenci rizikového 

chování provádí spolu s TU v úzké spolupráci. Pokud je řešen komplikovanější problém, 

spolupracuje ŠMP s VP, SPP a vedením školy, v nejzávažnějších případech potom eskaluje případy 

příslušným orgánům PP. Vyšetření PPP a následné analýzy probíhají ve spolupráci s PPP Barunčina 

v městské části Prahy 12, případně dalších doporučených SPC a PPP.  

Pracovníci PPP i SPC naši školu, resp. své klienty ve třídách navštěvují a monitorují jejich aktivitu 

v příslušných kolektivech. SP se zúčastňovala pravidelných setkávání SP a VP, dále svolávala 

specifická setkání asistentů. ŠMP, stejně tak jako většina pedagogického sboru, absolvovala několik 

školení zaměřených na specifika žáků se SVP, jejich integraci, metody práce, překážky, komunikaci 

s nimi (ať už individuální, ve třídě či s jejich rodiči), dále potom školení zaměřená na čtenářskou 

gramotnost, komunikaci a coaching, dále potom konferencí týkajících se bezpečnosti IT – „ICT ve 

školství“, „Bezpečné virtuální prostředí školy“ a konferencí ICT 24U. ŠMP se dále zúčastnila 

konference „PPRCH“, „Dny prevence“ PREVALIS. Pokračovala spolupráce s ISPOL a účast 

v projektech OPPPR… 
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V MŠ jako již každoročně proběhl projekt „Zdravé zoubky“, Eko programy „Koniklec“, „Desatero 

sov“.  Žáci 2. stupně navštívily již tradičně „Vědecký jarmark“, ve škole se uskutečnily pro žáky i 

pedagogy přednášky a besedy s tématikou užívání návykových látek: „Než užiješ alkohol, užij svůj 

mozek“, žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili zážitkového programu „The Action“. Tradičně jsme navštívili 

hasičskou stanici Prahy 12. První a druhé třídy navštěvovaly školu se “Zelenými kilometry“, soutěžili 

jsme „Bezpečně online“ a „Kraje pro bezpečný internet“ a v dalších a dalších různě tematicky 

zaměřených olympiádách (D, Z, M, ČJ, IT, klokan…) a sportovních soutěží. 

Ve škole proběhl týdenní multikulturních projekt „Edison“ zaštítěný mezinárodní agenturou 

AIESEC, navštívilo nás několik studentů z Holandska, uspořádalo se nespočet výchovných koncertů, 

divadelních představení, žákovských výstav a dalších kulturních programů (v Modřanském biografu, 

Husově knihovně či tělocvičně ZŠ). Dále proběhl na ZŠ „Dopravní den“. V tomto projektovém dnu 

jsme se zaměřili na problematiku silničního provozu, simulaci nejrůznějších dopravních situací 

s možnostmi správného řešení a na první pomoc a zdravovědu, spolu s rodiči jsme oslavili „Den 

Země“ a „Pálení čarodějnic“. Tradiční „Den otevřených dvěří“, „Zápis a imatrikulace prvňáčků“ i 

vánoční a velikonoční jarmarky proběhly nad očekávání všech zúčastněných. Děti měly možnost 

navštěvovat nespočet zájmových kroužků pořádaných ZŠ i MŠ (výtvarné, sportovní, dramatické, 

nápravné). Předškolní třída a všechny třídy ZŠ vyjely na týdenní ŠvP., 1. třídy na adaptační výjezd. 

Na půdě školy se pro rodiče i širší veřejnost uskutečnily odborné semináře Mgr. Michaely Veselé, na 

témata „Šikana“, „Jiné dítě“, dále někteří pedagogové absolvovali její seminář „Správní řízení“ a 

„Právo ve škole“. Dále jsme v hojné míře navštěvovali semináře Člověka v tísni – „ADHD v ŠD“, 

Cílená zpětná vazba“, Principy nezraňující komunikace“, Kvalita nebo kvantita“, Klimatické 

změny“… 

Komunikace s rodiči a veřejností probíhá kromě třídních schůzek a individuálních konzultací 

zejména přes webové rozhraní, ve většině případů přímo ze stránek jednotlivých tříd. Prezentaci 

školy napomáhá často i místní tisk – „Modřanské listy“. 

I ve školním roce 2016/2017 škola spolupracovala s o.s. PROSPE v rámci programů PP selektivní i 

indikované. Zároveň ale i se společností Život bez závislostí z.s. 

Prevence rizikového chování ve školním roce probíhala v souladu s PPŠ. Program všeobecné 

primární prevence u nás na škole je realizován zejména prostřednictvím bloků primární prevence, 

kde je využívána práce v komunitním kruhu a metody zážitkové pedagogiky. Každá třída má 

program rozdělený do několika bloků. 

Programy PP v MŠ jsou součástí dlouhodobé strategie prevence, která probíhá od MŠ a kontinuálně 

pokračuje na ZŠ až do 9. třídy. Program prevence rizikového chování a vytváření kladných vztahů 

mezi dětmi v MŠ realizuje ŠMP ve spolupráci s učitelkami MŠ zejm. podle projektu Kočičí zahrada, 

dále potom ve spolupráci s externími organizacemi. Program PP navazuje na ŠPP, plní jeho cíle, 

kterými jsou dobrá atmosféra ve škole, vztahy mezi dětmi/ žáky, kooperace a předcházení šikaně a 

agresivnímu chování. Zprostředkovává dětem již od útlého věku dovednosti a postoje, které 

podněcují spolupráci mezi nimi. Meritem programu je rozvoj sociálních a komunikačních dovedností 

a tím posílení schopnosti předcházet konfliktům či je řešit smírnou cestou. Všech aktivit se zúčastňují 

učitelky MŠ, které děti v průběhu roku vedou. Je kladen důraz na vytváření bezpečného prostředí pro 

podporu otevřenosti při nastavování a dodržování pravidel, na podporu v rozvoji zodpovědného 

chování. Program je adekvátní věku dětí a také aktivity korespondují s vývojovou fází dětí ve 

skupině. Lektoři pracují s metodami zážitkové pedagogiky a základní charakteristikou programů je 

zařazování hravých technik přiměřených věku. Obsah i formy jsou „šité na míru“ danému kolektivu s 

ohledem na přípravu na vstup do školy. Zařazeny jsou sebepoznávací techniky, relaxační činnosti, 

výtvarné techniky, skupinové hry, nácvik modelových situací, brainstorming.  
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Pro žáky 1. – 3. tříd je program vytvořen kombinací metodiky Kočičí zahrada a dalších aktivit 

(např. Metodika práce s dětmi na prvním stupni ZŠ od Lenky Skácelové a kol.), je zaměřený na 

posílení skupinové koheze a spolupráce, na rozvoj sociálních, emočních a komunikačních dovedností 

a na zdravý životní styl. Součástí je také bezpečné chování k lidem, zvířatům, na komunikacích. 

Program vede k informovanosti žáků, k posílení vhodných postojů a také k osvojení některých 

dovedností. Žáci se učí navazovat a budovat vztahy, vyhodnocovat jednoduché konfliktní situace, učí 

se rozpoznat správné řešení a říct ne, posiluje se sebedůvěra, samostatnost v rozhodování, tolerance. 

Pro žáky 4. až 9. tříd se orientuje především na minimalizaci rizikových a podporu protektivních 

faktorů a přispívá k pozitivnímu sociálnímu klimatu. Cílem jsou zdravé vztahy ve skupině, sociální a 

komunikační dovednosti a dostatečná informovanost o problematice užívání návykových látek a 

souvisejícím rizikovém chování. Zjišťujeme, že s prevencí kouření a užívání alkoholu je potřeba 

začínat již v nižších ročnících. Práce s lektory se dětem líbí, je méně formální než v běžném 

vyučování, mohou sdělit své názory, vzájemně se poznávají v nejrůznějších situacích, učí se správně 

rozhodovat. Někteří se sice občas tváří, že se nic nového nedověděli, ale opak je pravdou. Výhodou 

je, že na těchto setkáních jsou se žáky TU, kteří mají možnost poznat své žáky mimo vzdělávací 

proces a mohou poznat jejich povahové vlastnosti z jiného úhlu. Programy pro jednotlivé ročníky 

jsou skutečně na míru, protože se lektoři předem seznamují s klimatem konkrétní třídy. Lektory těsně 

před hodinou upozorňuji na současnou atmosféru ve třídě, na případný problém. Navíc se snažím 

některých bloků zúčastnit a podle potřeby mohu navázat další prací se třídou a program tak rozšířit. 

Lektoři vypracovávají písemnou zprávou zpětnou vazbu o průběhu bloku o pozitivech i nedostatcích, 

která je obratem předávána třídním učitelům. Jsem v telefonickém i emailovém kontaktu s vedoucími 

projektů/ lektory. I v tomto školním roce jsme spolupracovali s Mgr. Marií Novákovou a žáci 

absolvovali její semináře na téma – sexualita, vztahy, klima třídy či agrese a komunikace. 

Pedagogové měli možnost účastnit se její přednášky na téma komunikace.  

Žáci navštěvují v hojném počtu DDM Monet na nedalekém sídlišti, lektoři tam pro ně organizují 

nejrůznější volnočasové aktivity.  

Prevence však probíhá průběžně i v jednotlivých hodinách, zejména Člověk a jeho svět, Výchova k 

občanství a ke zdraví, ale i v rámci dalších předmětů, kde se mohou dotknout témat rizikového 

chování. Učitelé využívají všech příležitostí k tomu, aby děti edukovali a rozvíjeli u nich pozitivní 

volní vlastnosti.   
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5.2 Kvantitativní hodnocení 

5.2.1 PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU – vzdělávací akce 

Počet vzdělávacích aktivit Počet celkově 

proškolených 

pedagogů 

Počet 

hodin/ 

pedagog 

Počet 

hodin 

celkem 

1x započaté studium ŠMP/ KVP 1 120 120 

3x pravidelná metodická sdružení 25 3 75 

Semináře zaměřené na vzdělávání žáků se SVP  

- Jiné dítě 

- Jak na obtížný rozhovor 

- ADHD 

- Sociální odlišnost 

- Proč inkluze 

- Jak sestavit PLPP 

- 2x poruchy DYS (Zelinková) 

- Inkluze ano, ale ne za každou cenu 

- Poruchy DYS – kalkulie, lexie, grafie 

- Inspirace pro inluzi 

- SPUCH a jejich náprava 

- Rozvíjíme matematickou gramotnost 

- AP a vzdělávání žáků se SVP 

- Podpora žáků se SVP 

- Sledování vývoje čtení na 1.stupni 

 

20 

20 

2 

1 

20 

2 

20 

2 

4 

2 

4 

3 

1 

2 

2 

 

7 

7 

8 

8 

8 

7 

7 

3 

8 

8 

8 

4 

8 

8 

8 

 

140 

140 

16 

8 

160 

14 

280 

6 

32 

16 

32 

12 

8 

16 

16 

Komunikace 

- 2 x Dr. Pekařová 

- Zraňující komunikace 

- Mgr. Ing. Nováková 

- Jednání s nespokojenými rodiči 

 

28 

1 

28 

3 

 

6 

16 

6 

6 

 

336 

16 

168 

18 

Konference 

- PPRCH 

- Dny prevence 

- Kyberpsycho 

- Aktuální problémy ŽP 

- Finanční gramotnost 

- Neurověda 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 

 

16 

16 

8 

7 

16 

8 

 

16 

32 

8 

7 

32 

8 

2 x 2 dny coaching 8 12 96 
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Semináře a kursy zaměřené na PRCH 

- Kočičí zahrada 

- Unplugged 

- Třídnické hodiny 

- Prevence pro 4.-5.ročník 

- Řešení šikany a kyberšikany 

- Kyberkriminalita a ochrana soukromí 

 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

 

14 

28 

48 

24 

32 

8 

 

28 

56 

144 

24 

32 

8 

Finanční gramotnost  20 14 280 

Multikultura  

- Stínování – studenti z Polska 

- Návštěva studentů z Holandska 

- Mnohojazyčnost 

 

2 

1 

2 

 

 

5 

8 

16 

 

10 

8 

32 

 Legislativní rámec prevence RCH 1 8 8 

Stereotypy 1 8 8 

Ochrana člověka za mimořádných situací 1 8 8 

Začínající učitel 1 6 6 

Emoce do školy patří 1 2 2 

Etika 1 8 8 

Úvod do genderu 1 8 8 

Škola jako místo setkávání 2 8 16 

PROJEKTY 

- Učitel v roli tvůrce 

- MAP 

- 2x Výchova k respektu a toleranci 

- DROK (Zatěžující situace ve výuce; 

 

8 

8 

3 

6 

 

50+ 

Ø 10 

24 

8 

 

400 

80 

144 

48 

CELKEM 276 692 3186 

5.2.2 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

Aktivity při ZŠ, MŠ Počet Počet 

účastníků 

Celkem 

Akce pro rodiče/ s rodiči 

- Přednáška Finanční gramotnost 

- Vánoční akademie 

- Vánoční jarmark 

- DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

- Modřanská zábava 

- ZÁPIS DO 1.TŘÍD 

- Výstava ku příležitosti Dne Země 

- Dramatické představení 

- Imatrikulace 

- Slavnostní vyřazení deváťáků 

 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

Ø 10 

Ø 200 

Ø 200 

Ø 20 

Ø 100 

Ø 200 

Ø 50 

Ø 200 

Ø 200 

Ø 50 

 

20 

200 

200 

40 

200 

200 

50 

400 

200 

50 

Konzultační činnost (2h týdně * 37týdnů * 25pdg) 1 Ø 2 - 

Třídní schůzky 4 Ø 100 400 

CELKEM 19 - 1560 

5.3.3 PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
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Specifické preventivní aktivity, reagující na 

individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet 

žáků 

Celkem 

Blok primární prevence MŠ  

Blok primární prevence 1. 

Blok primární pevence 2.-9. 

Prevence Mgr. Ing. Nováková (6.-9) 

2x 2h/třída * 4 (8)  

3x 2h/třída * 2 (6) 

2x 4h/třída * 10 (20) 

2x 4h/třída * 4 (8) 

100 

35 

150 

60 

1600 

420 

12000 

1920 

Projektové dny 

- Líheň zručnosti (8.-9.roč) 

- Škola odpovědného spotřebitele (7.-9.roč á 5h) 

- ZEMĚMY 

- EDISON 

- Přichází jaro 

- Den dopravy 

- Bezpečné prázdniny 

 

10 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Ø 35 

40 

Ø 200 

Ø 200 

Ø 15 

90 

110 

4590 

350 

80 

200 

200 

15 

90 

110 

Interaktivní pořady 

- Divadlo Hurvínek 

- Divadlo Růženka 

- Anglické divadlo 

- Jeden svět dětem 

- Veselé zoubky 

- Než užiješ alkohol 

- The Action 

- U našich sousedů v Evropě 

 

5 

5 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

 

Ø 15 

Ø 15 

Ø 15 

Ø 15 

Ø 15 

Ø 15 

Ø 35 

140 

 

75 

75 

60 

60 

30 

15 

35 

140 

Přednáška 

- Zdravé děti 

- Nestlé pro zdravé děti 

- Osvěta k třídění odpadů 

- BESIP 

- Dental prevention 

- Horská služba 

 

8 

4 

2 

9 

9 

1 

 

Ø 20 

Ø 20 

Ø 20 

Ø 15 

Ø 15 

15 

 

160 

80 

40 

135 

135 

15 

Besedy  

- Proč křesťané slaví Velikonoce 

- Energie, budoucnost lidstva 

- Šikana a kyberšikana 

 

1 

1 

1 

 

Ø 20 

Ø 35 

Ø 50 

 

20 

35 

50 

Pobytové akce  

- adaptační pobyt1.tříd 

- Školní přespávačka 2.A, 2.B, 3.A 

- Noc s Andersenem 

 

1 

1 

1 

 

Ø 35 

Ø 15 

Ø 35 

 

35 

45 

35 

ŠvP (účast cca 70%) 13 Ø 15 195 

Lyžařský výcvik 2 Ø 15 30 

Situační intervence 3 Ø 15 45 

Ekologie 10 Ø 200 2000 

CELKEM 149 1840 20530 
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Volnočasové aktivity při ZŠ, MŠ Počet Počet 

účastníků/a

ktivita 

Celkem 

Školní družina 

Školní klub 

Žákovský parlament  

- Fórum udržitelného rozvoje 

- Kulatý stůl Prahy 12 

- Úklid Vltavy 

4 oddělení 

1 oddělení 

1 

1 

1 

1 

Ø 20 

Ø 20 

Ø 20 

6 

4 

Ø 15 

80 

20 

20 

6 

4 

15 

Školní kroužky a dílny 

- Eko dílny 2.A, B, 3.A 

- Sportovní odpoledne s ŠD 

- Keramické dílny 

- Pracovní dílna ŠD 

- Vítání jara 

- Astronomie 

- Zajíčkova cesta 

- Čarodějnice 

- Grilování, besídka 

 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

45 

150 

60 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

 

45 

300 

120 

300 

150 

150 

150 

150 

150 

Škola nanečisto (2h týdně 4/16-6/16) 1 30 30 

Kroužky externích realizátorů 10 10 100 

CELKEM 22 - 1660 
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6. Seznam příloh 

Příloha č. 1 Seznam použitých zkratek 

Příloha č. 2 Kontakty a adresy na poradenská pracoviště 

Příloha č. 3 Kontakty prevence – kontaktní informace (jména, telefony a e-maily) osob a 

organizací působících v oblasti problémového chování a prevence rizikového chování     

PŘÍLOHA Č. 1 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
PPŠ – Preventivní program školy  

RCH – Rizikové chování 

PP – Primární prevence 

ŠMP – Školní metodik prevence 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

VP – Výchovný poradce 

SPP – Speciální pedagog 

ŠP – Školní psycholog 

TU – Třídní učitel 

AP – Asistent pedagoga 

ŠPP – Školní poradenské pracoviště 

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna 

SPC – Speciálně pedagogické centrum 

SPOD – sociálně právní ochrana dětí 

RVP – Rámcový vzdělávací program 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

ŠvP – Škola v přírodě 

KMD – Klub mladého diváka 
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PŘÍLOHA Č. 2 – webové stánky organizací majících vztah k prevenci: 
www.adiktologie.cz 

www.alkoholmetr.cz   

www.alkoholik.cz 

www.bezcigaret.cz 

www.bezpecne-online.cz 

www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry) 

www.clzt.cz  (prevence kouření) 

www.dkc.cz  (dětské krizové centrum) 

www.drogovaporadna.cz 

www.drogy-info.cz 

www.drogy.net 

www.e-bezpeci.cz 

www.elisad.eu (Evropská asociace knihoven a info služeb v oblasti alkoholu a ostatních návykových látek) 

www.emcdda.eu.int 

www.help.eu.com (témata o kouření) 

www.idealni.cz 

www.internetporadna.cz 

www.ippp.cz 

http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/home.asp?idk=393 

www.minimalizacesikany.cz 

www.msmt.cz  (adresář speciální školství oddíl prevence)  

www.mvcr.cz/prevence/formular/partner.hlml 

www.nekuratka.cz (edukativní stránka pro děti 9 - 12 let) 

www.nekurte.cz 

www.odrogach.cz 

www.plbohnice.cz/nespor 

www.podaneruce.cz 

www.poradenskecentrum.cz 

www.pppinfo.cz  (poruchy přijmu potravy) 

www.prevence-info.cz 

www.prevence-praha.cz 

www.prevcentrum.cz 

www.procnemluvime.cz 

www.promilesms.cz 

www.protisikane.cz  (kyberšikana) 

http://prvok.upol.cz  (kyberšikana) 

www.varianty.cz/download/pdf/texts_160.pdf (příručka pro učitele - kyberšikana) 

www.anabell.cz (poruchy příjmu potravy) 

www.rodiceprotidrogam.cz 

www.romove.cz 

www.saferinternet.cz  (kyberšikana) 

www.sananim.cz  (problematika dětí a drogy)  

www.sekty.cz  

www.seznamsebezpecne.cz 

www.sikana.org 

www.SLZT.cz (společnost pro léčbu závislostí na tabáku) 

www.horkalinka.cz - problematika kyberšikany 

www.teenchallenge.cz 

www.-tipni-to.cz 

www.zuova.cz/informace/cvz/alkohol.pdf 

http://www.adiktologie.cz/
http://www.alkoholik.cz/
http://www.bezcigaret.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.drogy.net/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.emcdda.eu.int/
http://www.idealni.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.ippp.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/home.asp?idk=393
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.mvcr.cz/prevence/formular/partner.hlml
http://www.nekurte.cz/
http://www.plbohnice.cz/nespor
http://www.poradenskecentrum.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.prevence-praha.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.procnemluvime.cz/
http://www.promilesms.cz/
http://www.rodiceprotidrogam.cz/
http://www.romove.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.teenchallenge.cz/
http://www.-tipni-to.cz/
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PŘÍLOHA Č. 3 - KONTAKTY A ADRESY NA PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ 
Obvodní metodik prevence pro 

Prahu 11 a 12 

Hellena Holečková Tel.: 272 918 682, 272 942 004 

email: hhellena@volny.cz 

Obvodní protidrogový 

koordinátor pro  Prahu 12 

Marie Vašáková Tel.: 241 470 944, +420 602 666 027 

www: www.praha12.cz 

email: vasakova.marie@praha12.cz 

Krajský protidrogový 

koordinátor - MHMP, Mariánské 

náměstí 1, Praha 1 

Mgr. Nina 

Janyšková 

Tel.: 236 002 020 

www: www.praha-mesto.cz 

email: nina.janyskova@cityofprague 

Oddělení sociální prevence a 

sociálně- 

právní ochrany dětí a mládeže 

JUDr. Jana Jochová,   

(kurátorka pro 

mládež) 

Tel.: 241 719 245 

www: www.praha12.cz 

email: jochova.jana@praha12.cz 

Oddělení sociální prevence,  

ÚMČ Praha 12, Čechtická 758 

 

(kurátiři pro děti a mládež) 

Mgr. Pavlína 

Krejčíková  

 

Bc. Jan Toepfer  

Tel.: +420 776 088 244  

email: krejcikova.pavlina@praha12.cz 

Tel.: +420 725 409 304 

email: toepfer.jan @praha12.cz 

Pedagogicko-psychologická 

poradna pro Prahu 11 a 12 

(Barunčina 11, Praha 4) 

PhDr. Milada 

Fiedlerová 

(psycholog) 

Mgr. Jitka 

Zemanová (SPP) 

Tel.: 241 772 412 

www: www.ppp-modrany.cz 

email: fiedlerova@ppp-modrany.cz 

 

email: zemanova@ppp-modrany.cz 

Speciálně pedagogické centrum 

Zlíchov 

PhDr. Zdena 

Michalová, Ph.D.,  

Mgr. Jan Uhlíř 

Tel.: +420 736 673 575 

Tel.: 226 519 612, +420 730 517 526 

email: speczs@volny.cz 

Organizace působící v oblasti prevence projevů rizikového chování 

Centrum sociálních služeb Praha - Pražské centrum 

primární prevence 

Tel.: 222 074 109, +420 604 724 628 

www: www.prevence-praha.cz 

email: pcpp@prevence-praha.cz 

Linka bezpečí – primárně určena dětem a dospívajícím 

(bezplatné volaní) 

Tel.: internetová linka: 116 111 

pomoc@linkabezpeci.cz 

chat.linkabezpeci.cz  

www.linkabezpeci.cz 

Linka vzkaz domů – zaměřena zejména na děti na útěku z 

domova či ústavních zařízení (bezplatné volání) 

Tel.: 800 111 113, +420 724 727 777 

 

Rodičovská linka – pomáhá řešit dospělým výchovné 

problémy 

Tel.: 283 852 222 

 

Dětské krizové centrum, o.s. – problematika syndromu 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

Tel.: 241 484 149, +420 777 664 672 

 

Nadace Naše dítě - nabídka pomoci týraným, 

zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným 

dětem 

Tel.: 266 727 999 

email: nadace@nasedite.cz  

www: www.nasedite.cz 

DROP IN - středisko prevence a léčby drogových 

závislostí 

tel.: 222 221 431 

www:www.dropin.cz 

Prev - Centrum Praha 

podpora aktivit dětí a mládeže v období dospívání a 

nabídka pomoci v obtížných životních situacích 

tel.: 242 498 335, 233 355 459 

email: ppp@prevcentrum.cz 

www:www.prevcentrum.cz 

mailto:hhellena@volny.cz
http://www.praha12.cz/
mailto:vasakova.marie@praha12.cz
http://www.praha-mesto.cz/
mailto:nina.janyskova@cityofprague
http://www.praha12.cz/
mailto:krejcikova.pavlina@praha12.cz
mailto:krejcikova.pavlina@praha12.cz
mailto:krejcikova.pavlina@praha12.cz
http://www.ppp-modrany.cz/
mailto:fiedlerova@ppp-modrany.cz
mailto:zemanova@ppp-modrany.cz
http://www.prevence-praha.cz/
mailto:pcpp@prevence-praha.cz
mailto:nadace@nasedite.cz
http://www.nasedite.cz/
http://www.dropin.cz/
mailto:ppp@prevcentrum.cz
http://www.prevcentrum.cz/
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o.s. Proxima Sociale 

Posláním Proxima Sociale o.p.s. 

je zvyšovat kvalitu života občanů a  

pomoct překonat jim nepříznivé 

životní situace. 

Mgr. David Holý Tel.:241 770 232 

www: www.proximasociale.cz 

email: office@proximasociale.cz 

o.s. PROSPE 

PROSPE se zabývá specifickou 

prevencí zacílenou především na 

děti v MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ. 

Mgr. Michaela 

Titmanová 

Tel.: +420 731 891 334 

email: primarka@prospe.cz  

www: http://www.prospe.cz,  

Společně k bezpečí 

Cílem o.s. Společně k bezpečí je 

zlepšit komunikaci a spolupráci 

mezi občany a institucemi veřejné a 

státní správy a podpořit jejich 

partnerství na místní úrovni. 

Mgr. Michaela 

Veselá 

Tel.: +420 604 554 231 

email: vesela@spolecnekbezpeci.cz  

http://www.spolecnekbezpeci.cz 

Život bez závislostí 

organizace, která již dvacet let 

pracuje v oblasti primární prevence 

a pomáhá řešit situace v 

problematických třídách 

Mgr. Petra 

Svetlíková 

Tel.: +420 773 050 840 

email: g.sedlackova@zivot-bez-

zavislosti.cz  

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz 

Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika 

adiktologie 1. LF UK a VFN – první specializované 

zdravotnické zařízení ambulantního typu úzce zaměřené na 

oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi 

souvisejících komplikací u dětí a dorostu 

Tel. 224 964 399,  

email: addambulance@vfn.cz 

www:_www.adiktologie.cz/cz/article

s/detail/629/4965/Ambulance-

detske-a-dorostove-adiktologie 

Sananim – zajištění prevence a resocializace osob 

ohrožených zdraví škodlivými návyky, nabídka 

komplexního systému péče o drogově závislé 

Tel. 284 825 817 

 

 

http://www.proximasociale.cz/
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