
Zpráva	metodika	prevence	za	školní	rok	2016/2017	
 

V roce 2016/2017 byly plánovány následující preventivní akce:  

Školení pro učitele:  

Setkání metodiků prevence - semináře byly zajímavé a rozhodně stojí za to účastnit se 

dalších setkání. 

Práce s problémovou třídou - pracovní seminář, během kterého získali učitelé jak teoretické 

tak i praktické informace. V rámci semináře mohli též sdílet svoje zkušenosti, rozhodně by se 

hodilo v těchto pracovních seminářích pokračovat. 

Vedení tripartity – seminář, během kterého se účastníci seznámili s průběhem, přípravou a 

vedením tripartity (užitečné shrnutí základních pravidel tripartity). 

Specializační studium pro školní metodiky prevence - užitečný zdroj informací, třeba 

dokončit.  

Třídnické hodiny – podporujeme dobré vztahy ve třídě.  Kurz zatím neproběhl a je přesunut 

na tento školní rok. 

Práce se žáky: 

Jednotlivé tematické bloky začleněné do ŠVP – bloky jsou základem ŠVP a je třeba v nich 

určitě pokračovat. 

Besedy s Policií ČR- přednášky proběhly jak v celé ZŠ (včetně přípravné třídy), tak i v MŠ. 

Témata reflektovala aktuální potřeby každé skupiny, doporučuji pokračovat. 

Na startu mužnosti a Dospívám aneb život plný změn – v rámci programů byli žáci 

seznámeni poutavou formou s problémem dospívání, doporučuji pokračovat. 

Besedy pro žáky 1. stupně o PC bezpečnosti (Počítáme s počítačem, Letem světem 

internetem, Co nám může hrozit na internetu, Co je to kyberšikana, Facebook a jiné sítě, 

(Ne)Bezpečný mobil) - žáci byli přiměřeným způsobem seznámeni se základními pravidly při 

práci s mobilními technologiemi, ať už s PC, mobilními telefony, ale i při pohybu na 

sociálních sítích. Doporučuji pokračovat v započatém cyklu. 

Třídnické hodiny - zabývaly se nejčastěji chováním a kázní žáků, ale i organizačními 

záležitostmi jednotlivých tříd.  

Besedy pro rodiče se školní psycholožkou - rodiče se besedy zúčastnili a živě s 

psycholožkou diskutovali, doporučuji opět zařadit.  

 

 



Neplánované akce: 

Školení pro učitele:  

Šikana - šetření a řešení - seminář, který shrnoval základní postupy při řešení. 

Práce se žáky: 

Práce se třídou na podporu vztahů v 3. A a 4. B - žáci 3. A se třikrát zúčastnili workshopu s 

Mgr. Lenkou Chmelařovou (PPP P6) žáci 4. B se zúčastnili jednoho setkání, jehož cílem bylo 

zlepšení vztahů v jednotlivých třídách, v obou případech se tomuto podařilo. 

Beseda s Tarym - seznámení s trenérem parkouru a blogerem, jeho činnostmi a životním 

příběhem. Vystoupení samotné mohlo být lépe strukturované, ale myšlenka setkání žáků se 

zajímavou osobností, která by žákům přiblížila svůj životní příběh, byla inspirativní. 

Klima třídy na konci roku bylo zjišťováno v 6.A a 4.B. 
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