
 

                       

2022/2023 

PREVENTIVNÍ 
PROGRAM ŠKOLY 
ZŠ a MŠ Veleň 

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková 
2022/2023 
 



 1 

 

Obsah 
1. Základní údaje o škole ........................................................................................................................ 2 

2. Stručná analýza situace ...................................................................................................................... 4 

Personální zajištění prevence: ............................................................................................................ 4 

3. Stanovení cílů MPP ............................................................................................................................. 6 

4. Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny ............................................................................. 9 

a) Pedagogové .................................................................................................................................... 9 

b) Žáci ............................................................................................................................................... 10 

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování ......................................... 10 

Specifická prevence ...................................................................................................................... 13 

c) Rodiče ........................................................................................................................................... 31 

5. Evaluace 2021/2022 ......................................................................................................................... 32 

A) Kvalitativní hodnocení.................................................................................................................. 32 

B) Kvantativní hodnocení ................................................................................................................. 32 

 

 



 2 

 
 

 

Preventivní program školy 

1. Základní údaje o škole  
Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

ZŠ a MŠ Veleň, Hlavní 46, 250 63 Veleň 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Věra Kouřilová 

Telefon na ředitele 313105655 

E-mail na ředitele vera.kourilova@zsvelen.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková 

Telefon 283931292 

E-mail  katerina.cermakova@zsvelen.cz 

Specializační studium  Studuje     X  

Realizátor vzdělávání Jules a Jim, z.ú. 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Radka Šlégrová 

Telefon 313105655 

E-mail  radka.slegrova@zsvelen.cz 

Specializační studium Ano X   

Realizátor vzdělávání Univerzita Karlova 
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 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

Přípravná třída ZŠ 2 29 2 

ZŠ - I stupeň   

7 160 

7 třídních učitelů, 8 

učitelů,3 asistenti, 2 školní 

asistenti 

ZŠ - II.stupeň  

 4 112 

4 třídní učitelé,7 učitelů, 4 

asistenti 

Celkem pedagogů na škole*  13 301 28 
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2. Stručná analýza situace  
Základní škola a mateřská škola Veleň se nachází v okrese Praha – východ v těsném 

sousedství městské části Praha – Miškovice. Základní škola a Mateřská škola Veleň užívá tři 

budovy z nichž jedna je určena pro děti navštěvující MŠ, druhá pro děti z přípravné třídy a 

žáky prvních a třetích ročníků a ve třetí budově se vzdělávají ostatní žáci. 

 ZŠ Veleň navštěvuje 301 žáků, z toho 29 je v přípravné třídě, 160 je na 1. stupni a 112 na 

stupni druhém. 

Naše škola je školou, která se v posledních několika letech, díky rostoucí výstavbě v obci, 

změnila z malé malotřídní vesnické školy ve školu běžného typu a poslední tři roky jsou na 

škole i žáci druhého stupně. Na druhý stupeň, pokud to kapacita školy dovoluje, přichází žáci 

i z okolních obcí. Klademe důraz na to, aby se nově příchozí žáci dobře začlenili do kolektivu 

třídy.  

Velké problémy v oblasti prevence se nám dlouho téměř vyhýbaly. V posledním roce ale 

vidíme, že je potřeba se více zaměřit na duševní zdraví našich žáků, jejich vztahy a na 

prevenci užívání tabákových výrobků a návykových látek. 

 

Personální zajištění prevence: 
Výchovný poradce: Mgr. Radka Šlégrová 

Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti 

prevence. Nabízí učitelům a žákům podporu při řešení problémů, setkává se s žáky, kteří 

jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí a komunikaci s druhými. Eviduje děti se speciálními 

poruchami učení, integrované děti, pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, 

vede profesní orientaci žáků. Komunikuje s pedagogy, sbírá podněty. Výchovný poradce 

diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, vede individuální konzultace s dětmi, rodiči a 

informuje o kontaktech na další pomoc. 
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Metodik prevence: Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková 

Metodik prevence vytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. 

Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v 

oblasti primární prevence. Zajišťuje preventivní aktivity a programy. Koordinuje předávání 

informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce 

školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. 

 

Ředitelka školy: Mgr. Věra Kouřilová 

Třídní učitelé: přípravných tříd, 1.-9. ročníku 

Učitelé 

Asistenti pedagoga 

Školní asistenti 

Vychovatelé ve školní družině a školním klubu 
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3. Stanovení cílů PP  
 

Cíl:  Oddálit první kontakt s návykovými látkami včetně alkoholu a 

kouření 

Ukazatele dosažení cíle: Minimální výskyt experimentů s návykovými látkami 

Zdůvodnění cíle: Ochrana zdraví žáků a minimalizace zdravotních dopadů užívání 

návykových látek. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Prevence užívání návykových látek včetně alkoholu a kouření 

 

Cíl:  Prohlubovat spolupráci s rodiči žáků v oblasti řešení rizikového 

chování 

Ukazatele dosažení cíle: Posilování pozitivního vztahu rodičů žáků ke škole jako významnému 

výchovnému prostředí 

Zdůvodnění cíle: Předcházet rizikovému chování žáků lze také vytvořením a udržováním 

vztahu důvěry a spolupráce rodičů a školy 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Chránit žáky před ohrožením rizikovým chováním 

 

Cíl:  Zajistit pravidelnou realizaci třídnických hodin na 1. stupni ZŠ 

Ukazatele dosažení cíle: Vzájemný respekt ve třídách, zlepšení chování ve skupině, dodržování 

pravidel 

Zdůvodnění cíle: Utváření pozitivních vztahů v třídních kolektivech, řešit případné 

problémy vzniklé v třídních kolektivech 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Vytvoření třídních kolektivů, které umožňují všestranný rozvoj žáků bez 

projevů netolerance a agresivity 

 



 7 

 

Cíl:  Zajistit vhodná preventivní témata v hodinách OSV na 2. stupni ZŠ 

Ukazatele dosažení cíle: Vzájemný respekt ve třídách, zlepšení chování ve skupině, dodržování 

pravidel 

Zdůvodnění cíle: Utváření pozitivních vztahů v třídních kolektivech, řešit případné 

problémy vzniklé v třídních kolektivech 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Vytvoření třídních kolektivů, které umožňují všestranný rozvoj žáků bez 

projevů netolerance a agresivity 

  

Cíl:  Zefektivnit spolupráci tř. učitelů s poradenským pracovištěm 

školy 

Ukazatele dosažení cíle: Počet setkání a konzultací pracovníků poradenského pracoviště 

s třídními učiteli 

Zdůvodnění cíle: Spolupráce třídních učitelů s preventivním týmem je nezbytná při 

řešení nejrůznějších problémů se žáky. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Zlepšováním sociálního klimatu ve třídách i ve škole. 

 

Cíl:  Orientace a bezpečné chování ve světě počítačů a internetu 

Ukazatele dosažení cíle: Pocit bezpečí při práci s internetem, bezpečný pohyb na sociálních 

sítích 

Zdůvodnění cíle: Děti pracují s počítači, s internetem, je nutné, aby se uměly chránit 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Orientace v problematice internetu a médií 

 

Cíl:  Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence 

rizikového chování 

Ukazatele dosažení cíle: Větší informovanost a odbornost pedagogů 

Zdůvodnění cíle: Potřeba spolupráce pedagogů při řešení rizikového chování 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Poskytování nejnovějších informací v oblasti prevence rizikového chování 
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Cíl:  Předcházet úrazům a následkům rizikového chování 

Ukazatele dosažení cíle: Používá pravidla bezpečného chování při sportu, přírodě, městě či v 

silničním provozu 

Zdůvodnění cíle: Děti se naučí znát nebezpečná místa, situace a eliminovat rizika 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Prevence úrazů dětí, bezpečnost v dopravním provozu 

 

Cíl:  Péče o duševní zdraví u žáků 

Ukazatele dosažení cíle: Podpoření žáci, vybaveni možnostmi kontaktů a řešení. 

Zdůvodnění cíle: Děti se naučí vyhledávat pomoc a říci si o ni. Pojmenují vlastní problémy. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Ochrana duševního zdraví 

 

Cíl:  Prevence a řešení šikany a kyberšikany 

Ukazatele dosažení cíle: Minimální výskyt těchto jevů. Pedagogové, kteří jsou schopni efektivně a 

správně řešit tuto problematiku. 

Zdůvodnění cíle: Každý pedagog by měl být schopen rozpoznat šikanu a umět na ni správně 

reagovat. Tím pak udržovat děti v bezpečí. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Prevence šikany 

 

Cíl:  Péče o duševní zdraví pedagogických pracovníků 

Ukazatele dosažení cíle: Pedagog, který si je vědom svého duševního zdraví a pracuje na něm. 

Zdůvodnění cíle: Pokud pedagog není v psychické pohodě, není schopen být dostatečnou 

oporou pro své žáky. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Ochrana duševního zdraví 
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4. Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny  
 

a) Pedagogové 
Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

ŠIKANA 

Stručná charakteristika MIŠ – program minimalizace šikany 

Realizátor/lektor AISIS 

Počet proškolených pedagogů 30 

Počet hodin 48 

Termín konání LISTOPAD A PROSINEC 2022 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

 

Stručná charakteristika  

Realizátor/lektor  

Počet proškolených pedagogů  

Počet hodin  

Termín konání  
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b) Žáci  

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 

 

Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 

1.-3 Prvouka Člověk a jeho svět zdravý životní styl, zodpovědnost za 

své zdraví, vztah k přírodě a lidem 

2 Třídní učitel 

4.-5 Přírodověda Člověk a jeho svět zdravý životní styl, zodpovědnost za 

své zdraví, vztah k přírodě a lidem 

2 Učitel předmětu 

4.-5 Vlastivěda Člověk a jeho svět národnosti a rasy, různá vyznání 2 Učitel předmětu 

7.-9. Občanská 

výchova 

Člověk a společnost rozvoj osobnosti, sebepoznání a 

sebedůvěra, rozhodování, řešení 

konfliktů, tolerance, kooperace, 

etická a právní výchova, globální 

problémy lidstva, zdravý životní 

styl, sexuální výchova, rizikové 

chování, využití volného času, 

profesní příprava, člověk v 

mimořádných situacích 

2 Učitel předmětu 
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6.-9. Přírodopis Člověk a příroda zdraví, vliv návykových látek na 

organismus, hygiena, stres, 

ekologie 

2 Učitel předmětu 

6.-9. Zeměpis Člověk a příroda národy, rasy, náboženství, ohniska 

napětí, mírová řešení 

2 Učitel předmětu 

6.-9. Výuka ke zdraví Člověk a zdraví  2 Učitel předmětu 

6.-9. Dějepis Člověk a společnost - kulturní, náboženské a etnické 

odlišnosti, války, mír, hrdost na 

vlastní národ a kulturu 

2 Učitel předmětu 

8. – 9. Chemie Člověk a příroda - alkohol, drogy, otravné a 

jedovaté látky, vztah různých 

společností ke drogám 

2 Učitel předmětu 

4.-9 Informatika Informační a komunikační 

technologie 

- prevence gamblerství, 

hygiena práce s PC 

2 Učitel předmětu 

6.-9. OSV Osobnostně sociální výchova - mindfullness, práce se 

skupinou, vztahy s 

vrstevníky 

1 hodina 1x týdně Třídní učitel 
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Specifická prevence 

3. ročník 

Název programu Ty a kamarádi 

Typ programu  Přednáška, beseda 

Stručná charakteristika 

programu 

Vztahy ve skupině 

Realizátor Itia 

Cílová skupina 3. ročník 

Počet žáků v programu 37 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence šikany 

Ukazatele úspěšnosti Zlepšení vztahů mezi spolužáky 

Termín  Podzim 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 
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4. ročník 

Název programu Nekuřátka 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení dětí s nebezpečnými dopady kouření 

Realizátor Jules  a Jim z.ú. 

Cílová skupina Žáci 4. ročníku 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Oddálit první kontakt s návykovými látkami včetně alkoholu a 

kouření 

Ukazatele úspěšnosti Oddálení prvního kontaktu s návykovými látkami 

Termín  Jaro 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Šikana a kyberšikana 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s problematikou šikany. Jak ji rozpoznat a jak 

postupovat při řešení. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 4. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence a řešení šikany 
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Ukazatele úspěšnosti Minimální výskyt tohoto jevu. Spolupráce žáků při řešení šikany. 

Termín  Podzima zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 
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5. ročník 

Název programu Šikana a kyberšikana 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s problematikou šikany. Jak ji rozpoznat a jak 

postupovat při řešení. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 5. ročník 

Počet žáků v programu 23 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence a řešení šikany 

Ukazatele úspěšnosti Minimální výskyt tohoto jevu. Spolupráce žáků při řešení šikany. 

Termín  Podzima zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Nebezpečí na síti 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s nástrahami, které děti mohou na sítích potkat. 

Seznámení s možnostmi, kam se obracet o pomoc. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 5. ročník 

Počet žáků v programu 23 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Orientace a bezpečné chování ve světě počítačů a internetu. 

Ukazatele úspěšnosti Děti, které dbají na své bezpečí na sítích. 

Termín  Jaro 2023 
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Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Příprava na pubertu 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení se s nástrahami dospívání. 

Realizátor Itia 

Cílová skupina 5. ročník 

Počet žáků v programu 23 

Počet hodin programu 1 

Návaznost programu na cíle MPP Péče o duševní zdraví 

Ukazatele úspěšnosti Spokojené děti, které dostanou odpovědi na své otázky. 

Termín  Jaro 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 
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6. ročník 

Název programu Šikana a kyberšikana 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s problematikou šikany. Jak ji rozpoznat a jak 

postupovat při řešení. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 6. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence a řešení šikany 

Ukazatele úspěšnosti Minimální výskyt tohoto jevu. Spolupráce žáků při řešení šikany. 

Termín  Podzima zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Típni to 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Problematika kouření a závislostí. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 6. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Oddálit první kontakt s návykovými látkami včetně alkoholu a 

kouření 

Ukazatele úspěšnosti Zmenšení počtu nedopalků v okolí školy. Méně dětí, které 

začínají kouřit v nízkém věku. 
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Termín  Jaro 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Poruchy příjmu potravy 

Typ programu  Beseda,+ worshop 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení žáků s riziky poruch příjmů potravy. Beseda se žáky. 

Realizátor Anabell 

Cílová skupina 6. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu  2 h 

Návaznost programu na cíle MPP Předcházet úrazům a následkům rizikového chování 

Péče o duševní zdraví 

Ukazatele úspěšnosti Minimalizace výskytu poruch příjmu potravy. 

Termín  Zima 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence,  

 

Název programu Adaptační kurz 

Typ programu  Adaptační kurz 

Stručná charakteristika 

programu 

Propojení nově příchozích žáků s žáky školy 

Realizátor ZŠ Veleň 

Cílová skupina 6. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 3 dny 

Návaznost programu na cíle MPP Prohlubovat spolupráci s rodiči žáků v oblasti řešení rizikového 
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chování 

Ukazatele úspěšnosti Stmelení třídního kolektivu a minimalizace možné vzájemné 

netolerance 

Termín  Září 2022 

Zodpovědná osoba Třídní učitel 

 

Název programu Diagnostika vztahů ve třídě 

Typ programu  workshop 

Stručná charakteristika 

programu 

Diagnostika – práce se třídou. Dotazníkové šetření 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 6. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 3 hodiny 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence šikany 

Termín  zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence, třídní učitelé 
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7. ročník 

Název programu Nepijeme s rozumem 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s riziky požívání alkoholu. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 7. ročník 

Počet žáků v programu 30 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Oddálit první kontakt s návykovými látkami včetně alkoholu a 

kouření. 

Ukazatele úspěšnosti Snížení výskytu pokusů o užívání alkoholu. 

Termín  Zima 2022/2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Nebezpečí na síti 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s nástrahami, které děti mohou na sítích potkat. 

Seznámení s možnostmi, kam se obracet o pomoc. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 7. ročník 

Počet žáků v programu 30 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Orientace a bezpečné chování ve světě počítačů a internetu. 

Ukazatele úspěšnosti Děti, které dbají na své bezpečí na sítích. 
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Termín  Jaro 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Šikana a kyberšikana 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s problematikou šikany. Jak ji rozpoznat a jak 

postupovat při řešení. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 7. ročník 

Počet žáků v programu 30 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence a řešení šikany 

Ukazatele úspěšnosti Minimální výskyt tohoto jevu. Spolupráce žáků při řešení šikany. 

Termín  Podzima zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Diagnostika vztahů ve třídě 

Typ programu  workshop 

Stručná charakteristika 

programu 

Diagnostika – práce se třídou. Dotazníkové šetření 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 7. ročník 

Počet žáků v programu 30 

Počet hodin programu 3 hodiny 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence šikany 

Termín  zima 2022 
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Zodpovědná osoba Metodik prevence, třídní učitelé 
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8. ročník 

Název programu Šikana a kyberšikana 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s problematikou šikany. Jak ji rozpoznat a jak 

postupovat při řešení. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 8. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence a řešení šikany 

Ukazatele úspěšnosti Minimální výskyt tohoto jevu. Spolupráce žáků při řešení šikany. 

Termín  Podzima zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Neberu 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s problematikou užívání návykových látek. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 8. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Oddálit první kontakt s návykovými látkami včetně alkoholu a 

kouření 

Ukazatele úspěšnosti Žáci, kteří jsou vybaveni informacemi o škodlivosti užívání 

návykových látek. 
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Termín  Jaro 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Nezahulíme, neuvidíme 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s problematikou užívání marihuany atd. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 8. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Oddálit první kontakt s návykovými látkami včetně alkoholu a 

kouření 

Ukazatele úspěšnosti Žáci, kteří jsou vybaveni informacemi o škodlivosti užívání 

návykových látek. 

Termín  Podzim 2022 

Zodpovědná osoba Metodik Prevence 

 

Název programu Dospíváme společně 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s nástrahami dospívání 

Realizátor Itia 

Cílová skupina 8. ročník 

Počet žáků v programu 28 

Počet hodin programu 2 
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Návaznost programu na cíle MPP Péče o duševní zdraví 

Ukazatele úspěšnosti Děti s dostatečným množstvím informací 

Termín  Jaro 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 
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9. ročník 

Název programu Šikana a kyberšikana 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s problematikou šikany. Jak ji rozpoznat a jak 

postupovat při řešení. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 9. ročník 

Počet žáků v programu 26 

Počet hodin programu 3 

Návaznost programu na cíle MPP Prevence a řešení šikany 

Ukazatele úspěšnosti Minimální výskyt tohoto jevu. Spolupráce žáků při řešení šikany. 

Termín  Podzima zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Dospíváme společně 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s nástrahami dospívání 

Realizátor Itia 

Cílová skupina 9. ročník 

Počet žáků v programu 26 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Péče o duševní zdraví 

Ukazatele úspěšnosti Děti s dostatečným množstvím informací 

Termín  Jaro 2023 
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Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

Název programu Nepijeme s rozumem 

Typ programu  Interaktivní seminář 

Stručná charakteristika 

programu 

Seznámení s riziky požívání alkoholu. 

Realizátor Jules a Jim 

Cílová skupina 9. ročník 

Počet žáků v programu 26 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Oddálit první kontakt s návykovými látkami. 

Ukazatele úspěšnosti Snížení výskytu pokusů o užívání alkoholu. 

Termín  Zima 2022/2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

 

 

Společné aktivity pro více ročníků: 

 

Název programu Třídnické hodiny a hodiny OSV 

Typ programu  Třídnické hodiny 

Stručná charakteristika 

programu 

Práce s kolektivem třídy. Navazování dobrých vztahů a vazeb. 

Realizátor ZŠ Veleň 

Cílová skupina 1.a 2. stupeň ZŠ 

Počet žáků v programu 301 
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Počet hodin programu  

Návaznost programu na cíle MPP Zajistit pravidelnou realizaci třídnických hodin 

Ukazatele úspěšnosti Kvalitní vztahy mezi žáky ve třídě a jejich učiteli 

Termín  Září2022 – červen 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence, třídní učitelé 

 

Název programu Dopravní den 

Typ programu  Přednáška a praktický nácvik 

Stručná charakteristika 

programu 

Děti si při dopravním dnu zafixují pravidla bezpečnosti a 

silničního provozu. 

Realizátor Policie ČR , obec Veleň 

Cílová skupina Žáci 1. stupně 

Počet žáků v programu 160 

Počet hodin programu 2 

Návaznost programu na cíle MPP Předcházet úrazům a následkům rizikového chování 

Ukazatele úspěšnosti Užívání ochranných prostředků při užívání jízdního kola, 

bezpečná cesta do školy 

Termín  Jaro 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence 

 

 

Název programu Prevence užívání návykových látek 

Typ programu  Beseda, zážitkový program 

Stručná charakteristika 

programu 

Riziko a následky užívání návykových látek. 

Realizátor ZŠ Veleň 
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Cílová skupina 6.-9. ročník 

Počet žáků v programu 112 

Počet hodin programu Každá třída 2 h 

Návaznost programu na cíle MPP Předcházet úrazům a následkům rizikového chování 

Ukazatele úspěšnosti Oddálení prvních pokusů s užíváním návykových látek. 

Termín  Zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence, třídní učitelé 

 

Název programu Sexuální výchova 

Typ programu  Beseda 

Stručná charakteristika 

programu 

Dospívání a změny, které ho provází. 

Realizátor ZŠ Veleň 

Cílová skupina 6.-9. ročník 

Počet žáků v programu 112 

Počet hodin programu Každá třída 2 h 

Návaznost programu na cíle MPP Předcházet úrazům a následkům rizikového chování 

Termín  zima 2022 

Zodpovědná osoba Metodik prevence, třídní učitelé 

 

Název programu Prevence záškoláctví 

Typ programu  Beseda 

Stručná charakteristika 

programu 

Co je záškoláctví a jak mu odolat 

Realizátor ZŠ Veleň 

Cílová skupina 6.-9. ročník 
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Počet žáků v programu 112 

Počet hodin programu Každá třída 2 h 

Návaznost programu na cíle MPP Předcházet úrazům a následkům rizikového chování 

Termín  jaro 2023 

Zodpovědná osoba Metodik prevence, třídní učitelé 

 

 

c) Rodiče 
Název programu Bezpečně v kyberprostoru 

Stručná charakteristika 

programu 

Konzultace s IT odborníkem v rámci třídních schůzek. 

Realizátor Metodik prevence a třídní učitelé 

Počet hodin programu V každé třídě 30 minut 

Termín konání Podzim 2022 

Zodpovědná osoba  Metodik prevence 

  

Název programu Rizikové chování 

Stručná charakteristika 

programu 

V rámci třídních schůzek budou rodiče seznámeni 

s problematikou rizikového chování dětí. 

Realizátor Metodik prevence a třídní učitelé 

Počet hodin programu V každé třídě 30 minut 

Termín konání únor 2023 

Zodpovědná osoba  Metodik prevence 
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5. Evaluace 2021/2022 

A) Kvalitativní hodnocení 
1. Vytyčené cíle byly v uplynulém roce splněny jen částečně. Vzhledem k uzavření škol kvůli 

pandemii koronaviru, nebylo možné uskutečnit všechny preventivní aktivity.  

Vzhledem k tomu, že jsme zatím vcelku úspěšní v působení na naše žáky v oblasti prevence 

užívání návykových látek, šikany a kyberšikany, chceme v plánovaných programech i nadále 

pokračovat, abychom tento pozitivní trend udrželi. 

B) Kvantativní hodnocení 
 

Toto hodnocení je vypracované v systému SEPA. 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 

RCh 

 

Počet vzdělávacích aktivit 2 

Počet celkově proškolených pedagogů  20 

Počet hodin 2 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

 

Počet aktivit Počet 

hodin 

Počet zúčastněných 

rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 1 1 48 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické preventivní aktivity, reagující na 

individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce 

Blok primární prevence    
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Interaktivní seminář 2 44 4 

Beseda  6 120 12 

Komponovaný pořad    

Pobytová akce 1 30 3 dny 

Situační intervence    

Jiné    

 

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků 

Školní kluby 4 60 

Školní kroužky 2 26 

Víkendové akce školy 0 0 

Prázdninové akce školy 2 30 

Jiné   
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Použité zkratky:  

MPP – Minimální preventivní program  

RCh – Rizikové chování 

SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

RVP – Rámcová vzdělávací program 

ŠVP – Školní vzdělávací program 
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Vypracovala: Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková 

Schválila: Mgr. Věra Kouřilová 


