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Vyhodnocení školního preventivního programu  
za školní rok 2021 / 2022 

 
    V tomto školním roce se v rámci preventivního programu uskutečnilo několik aktivit nejen  
pro žáky, ale i pro rodiče a pedagogické pracovníky. 
 
DĚTI A ŽÁCI     
 
PREVENTIVNÍ OBLAST TÉMA 
Prevence šikany Přátelské prostředí ve třídách a výchovných 

skupinách 
Rizikové chování v dopravě Bezpečně na chodníku 
Kyberšikana Bezpečný pohyb ve virtuálním světě – 

zaměřeno na sociální sítě 
Zdravý životní styl Týden zdraví – Ve zdravém těle zdravý duch 
Vandalismus Vandalismus – péče o životní prostředí 

 
Třídním učitelům ZŠ, ZŠS Díl I a Díl II byly k jednotlivým tématům zaslány prezentace, 
pracovní listy i testy k opakování témat. 
 
 
PREVENTIVNÍ OBLAST TÉMA 
Prevence šikany Vhodné chování ve třídě – vztahy 

s kamarády ve třídě 
Návykové látky Návykové látky – Alkohol a tabák 

     
    V X. třídě proběhla 2x beseda se ŠMP na téma Vhodné chování ve třídě – vztahy s kamarády  
ve třídě. 2x jedna vyučovací hodina. Tato beseda proběhla za účelem seznámení se s žáky jako 
nový metodik prevence. Pracovali jsme s kartami Myši z majáku – Emoce. Žáci nejdříve 
nespolupracovali, ale postupně se atmosféra uvolňovala a na konec probíhala živá diskuse. 
    V X. a IX. se uskutečnila beseda se ŠMP na téma Návykové látky – Alkohol a tabák. Beseda 
probíhala formou diskuse u připravené prezentace. Žáci měli mnoho otázek, někteří sdíleli 
zkušenosti z domu, nebo svého blízkého okolí, někteří měli i zkušenosti vlastní. Problematice 
jsme se věnovali v každé třídě 1 vyučovací hodinu. Žáci X. třídy měli zájem i pokračování 
besedy.  
 
 
TÉMA 
Sexualita 
Moje místo ve třídě 
Moje místo v rodině 

     
    V VII. třídě na žádost TU byla realizována beseda na téma Sexualita, z důvodů ne zcela 
vhodného chování jedné žačky. Setkání proběhlo 2x po jedné vyučovací hodině v průběhu dvou 
týdnů. Žáci pracovali s kartami Myši z majáku – Emoce, kdy jim bylo nabídnuto jen několik 
vybraných karet. Žáci si vybírali kartu podle toho, jak na ně působí a následně jsme rozebírali, 
zda vzájemné doteky myší na obrázcích jsou vhodné či nevhodné a věnovali jsme se jejich 
pocitům. Následně jsme pracovali s postavami holky a kluka a měli zelenou barvou označovat 



místa, kde jsou doteky od okolí vhodné a kde ne a které doteky jim jsou příjemné a které nikoliv. 
Se žáky se velmi dobře pracovalo. Byli otevření, sdílní. Velmi se jim líbilo pracovat s kartami 
myší. Na závěr jsme si shrnuli, kde se sebe navzájem můžeme dotýkat a kde ne a která místa 
na těla si na veřejnosti skrýváme oděvem.  
    Ve stejné třídě proběhla na žádost TU beseda na téma Moje místo ve třídě a Moje místo 
v rodině z důvodů zjištění rodinné situace jedné žačky. V prvním případě jsme pracovali 
všichni společně i s TU. Na úvod jsme si zahráli hru – Tající sněhulák. Dále jsem pro žáky 
připravila na papíře namalovaný velký strom, kam měli umístit své připravené fotografie. 
Pastelkami pak kreslili cesty k těm spolužákům, které bych chtěli navštívit. Všichni žáci velmi 
pěkně na všechny aktivity reagovali. Vyplynulo, že jsou dobrá parta, mají se rádi i paní učitelku, 
nevadilo by nikomu pozvat spolužáka na návštěvu. Všichni by rádi navštívili i paní učitelku. 
Ve druhé besedě jsme opět na začátku pracovali s kartami Myši z majáku – Rodina. Opět jsme 
vybrala pouze několik karet, kde se k sobě myši chovají velmi pěkně, mají se rádi, a i ty 
s opačnými projevy. Žáci vybírali karty – jak to mají doma a jak by to chtěli, co se jim líbí. U 
většiny dětí odpovídaly pozitivní karty, které si vybrali jejich přání, u dvou žáků se karty 
rozcházely. Ne příliš láskyplný přístup by rádi vyměnili za laskavější. Dále jsme pracovali 
v lavicích. Každý dostal čistý papír, na který si nalepil velkou pohovku a na ni namaloval sebe 
a následně zbytek členů rodiny, jak to mají doma, když jsou společně večer u televize. Většina 
dětí se obklopila rodiči a bratry. U žákyně, kvůli které se beseda pořádala, seděla na kraji 
pohovky, vedle sestřička a až na druhé straně maminka. S žákyní jsem  i nadále v kontaktu.  
 
 
INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ SE ŽÁKY 
 
    V tomto školním roce probíhalo i několik neplánovaných individuálních setkání se žáky 
školy vyplývajících z nepříznivé rodinné situace nebo na základně jejich nevhodného chování.  
 
 
12 x individuální konzultace se žákyní z důvodů nepříznivé rodinné situace 
1 x  individuální konzultace se žákyní z důvodů nepříznivé rodinné situace 
1 x  osobní setkání s matkou žákyně a s TU 
2 x individuální konzultace se žákem z důvodů nevhodného chování – ničení školního 

majetku, nevhodné chování ke slabším spolužákům 
 
 
 
 
RODIČE 
 
    Pro rodiče našich žáků jsme uspořádali také několik aktivit.  
 
TÉMA 
Podzimní výstavka 
Jarní výstavka 
Týden zdraví – zdravé svačinky 
Velikonoční tvoření 

    
    V rámci výstav – podzimní i jarní, jsme oslovili rodiče, aby nám pomohli vyzdobit v těchto 
ročních obdobích vestibul školy různými dekoracemi. Vzhledem k tomu, že se jednalo teprve 
o první „ročník“, nezapojilo se tolik rodičů, kolik bychom očekávali. V rámci týdne zdraví se 



zapojilo již více rodičů se zdravými svačinkami pro své děti. Velmi pěknou účast jsme měli na 
velikonočním tvoření, kde si rodiče mohli odpočinout, popovídat si i něco si vytvořit, a to bez 
svých dětí, které měly svůj program ve školní družině. O tuto aktivitu projevili zájem i do 
budoucna. 
 
 
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
 
TÉMA 
Syndrom týraného dítěte – CAN 
Jak efektivně komunikovat s rodiči 

     
    Pedagogickým pracovníkům byly ŠMP nabídnuty besedy na výše uvedená témata, kterých 
se s chutí zúčastnili. Prezentace jim byly zaslány do emailů a uloženy na společném uložišti, 
kde je mají stále k dispozici.  
 
 
 
ZÁVĚR 
 
    Prevenci se v této škole věnuji teprve od začátku tohoto školního roku. Děti, žáci i učitelé 
byli pro mě výzvou, jak si je získat a ukázat jim, že prevence nemusí být jen nudná, nezajímavá 
přednáška. Osobně jsem vedla několik besed ve vyšších ročnících, abych se se žáky osobně 
seznámila a dokázala se na ně naladit. Nejprve moc vstřícní nebyli, ale postupně se uvolnili  
a postupně se mnou začali komunikovat, a to trvá stále. Mám z toho velkou radost. 
 
    Snažíme se děti a žáky připravit na život, ve kterém budou jasně znát své hranice a pravidla. 
Naším cílem je formovat je tak, abychom na ně mohli být hrdí, že právě oni byli naší součástí. 
Ne vždy se to však daří, ale každý takový žák je výzvou, kterou nemůžeme jen tak nechat být. 
Přestože jsme se věnovali vandalismu i šikaně a stále se snažíme nastavovat pravidla 
vzájemného soužití, vždy se najdou jedinci, kteří je chtějí posunout o něco dál. Proto  
se i v příštím roce zaměříme na prevenci v rámci těchto rizikových typů chování, a i nadále 
budeme ve svém působení neústupní. 
 
    Do preventivních aktivit jsem se snažila zapojit i třídní učitele. To, že se za mnou dochází 
poradit, informují mě o určitých typech rizikového chování nebo žádají o besedu pro třídu na 
určité téma, mi ukazuje, že v prevenci, a hlavně společné řešení situace má v našem zařízení 
své neodmyslitelné místo. Velkou rezervu však cítím ve vzájemné zpětné vazbě, což si kladu 
za cíl do dalšího školního roku.  
 
    Prevence a rodiče je dalším velkým tématem. Někteří rodiče so do aktivit zapojují více, 
někteří méně. Za každého pozitivně naladěného rodiče jsem však ráda a těší mě, že i v takto 
nelehkém životě si najdou čas a pomohou nám s výzdobou školy, nebo si jen tak přijdou 
popovídat v rámci společného tvoření bez dětí.  
 
     
 
 
                                                                                                     Mgr. Kristýna Olexová 
                                                                                                    Školní metodik prevence 


