
Hodnocení PP 2021/2022 

  

Ve školním roce 2021/2022 se členky Školního poradenského pracoviště (ŠPP) 

scházely pravidelně 1x týdně, pro schůzky je vyhrazen čas vždy v úterý od 14 hod. Schůzky 

byly rušeny pouze výjimečně, z organizačních důvodů. Na schůzkách se probíralo zejména 

chování žáků a organizace preventivních aktivit.  

Složení týmu: 

Mgr. Světlana Racková – ředitelka školy 

Mgr. Marie Kružicová – zástupkyně ředitelky 

Bc. Miroslava Polášková – výchovný poradce 

Mgr. Lenka Homolková – metodik prevence pro 1.stupeň 

Mgr. Jitka Černá – metodik prevence pro 2.stupeň 

Mgr. Lucie Pavlíčková – koordinátorka žákovského parlementu 

Mgr. Miluše Rákosová – speciální pedagog 

Mgr. Klára Matějíková – školní psycholog 

 

Preventivní témata prostupují v různých předmětech všemi ročníky. Preventivní 

aktivity jsou navíc plánovány pro každý ročník podle specifik a potřeb dané věkové a sociální 

skupiny. Vycházíme z dlouhodobé zkušenosti, programy v jednotlivých ročnících na sebe 

vhodně navazují a s jejich skladbou máme dobrou zkušenost. V 1. pololetí do průběhu tohoto 

školního roku střídavě zasahovala distanční výuka a třídy různě padaly do karantény, obvykle 

se ale jednalo jen o pár dní a program preventivních aktivit nebyl výrazněji narušen.  

Byly naplánovány a uskutečněny následující programy: 

1.ročník – beseda s městskou policií  

 



2.-5.ročník   - Program Jules a Jim – 2  x 2 hodiny  - zaměřeno na podporu dobrých vztahů, 

respektování a dodržování pravidel, prevence šikany.  

5. ročník - Nebezpečí v kyberprostoru – interaktivní seminář (2 hodiny) 

 

6.-9.ročník  

1. Program dlouhodobé primární prevence (Život bez závislostí)  

 - 1x2 hod prevence v 6. – 9.ročnících (1. pololetí)– obsah byl zaměřen na následující témata: 

Jsem, jaký jsem, Nenechám se vyprovokovat, Co smím, nesmím a musím, Kdo jsem, kam 

jdu, co chci.  

1x2 hod prevence v 6. – 9.ročnících (2. pololetí)– obsah byl zaměřen na následující témata: 

Nemusíte na nás křičet, Kluci – holky – láska, pokračování témat Nenechám se vyprovokovat 

a Kdo jsem, kam jdu, co chci. 

Spolupráce s životem bez závislostí se nám velmi osvědčila, budeme v ní pokračovat i 

v příštím školním roce. 

2.  Mgr. Vladimír Vácha - pro žáky 6 . – 9. ročníku se nám osvědčilo schéma navazujících 

seminářů - jedná se o interaktivní semináře s prezentací, informace jsou podpořeny 

skutečnými příběhy, žáci lektora od 5. ročníku znají, důvěřují mu a program tím získává 

návaznost. Tyto semináře trvají 2 vyučovací hodiny. Témata: nemoc jménem šikana, 

závislosti –  netolismus, HIV/ AIDS, Holocaust.  

Celoškolní projekt Den s postižením – květen 2022, probíhal formou práce na stanovištích 

odděleně pro 1. a 2. stupeň za pomoci 9. ročníků, zapojeni byli také 2 externí lektoři. Formát 

projektu se osvědčil a plánujeme obdobnou akci i v dalších letech. 

Během roku vyvstala nutnost reagovat na současné dění ve škole (nežádoucí chování – 

krádeže, špatné vztahy ve třídě), proto jsme mimo plán přizvali ke spolupráci městskou 

policii, která ve 3. – 9. ročníku uspořádala besedy na téma trestná činnost. Dále proběhla 

mimořádná selektivní prevence ve třídě 5. A, kde docházelo k opakovaným problémům ve 

vztazích mezi žáky. Tuto prevenci zajišťovala organizace Jules a Jim. 

 



Pobytové akce 

Tradičním stmelovacím prostředkem pro nově vzniklé kolektivy v 6. ročnících je adaptační 

kurz. Tento kurz proběhl  ve třech etapách v září na zámku Veltrusy. Žákům se pobyt líbil, 

spolupracovali s lektorkami velmi dobře. Aktivity měly stmelovací charakter.  

V některých třídách se uskutečnily školy v přírodě, 7. a 8. ročníky absolvovaly lyžařský kurz 

(8. ročník – náhrada za loňský rok – uzavření škol) a 9. ročník měl dvoudenní výlet. 8. třídy 

tradičně jezdí na teambuildingovou akci, letos je tato akce přesunuta na příští školní rok. 

Třídnické hodiny jsou zařazeny do rozvrhu od 6. ročníku 1x týdně.  Na 1. stupni probíhají dle 

potřeby a možností třídního učitele. Je kladen důraz na tmelení kolektivu, spolupráci a řešení 

aktuálních problémů ve třídě. V tomto školním roce probíhaly třídnické hodiny převážně 

online. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence – J. Černá – Internetoví úžasňáci. 

Aktivity pro rodiče – beseda se školní a externí psycholožkou na téma Jak přežít pubertu 

svých dětí  (prosinec 2021). 

Opět se osvědčila spolupráce třídních učitelů s paní psycholožkou Klárou Matějíkovou 

v třídnických hodinách a to nejen při řešení konfliktů mezi dětmi. Paní psycholožka měla 

letos práce opravdu hodně, na dětech se patrně v plné míře projevila uplynulá „covidová“ 

doba a problematických projevů chování výrazně přibylo. Ve zvýšené míře se objevily i málo 

obvyklé negativní jevy, například krádeže. Přibylo dětí, které se necítí psychicky v pohodě a 

vyhledávají pomoc odborníků, případně jim je pomoc nabídnuta ze strany pedagogů. Velmi 

problematickými byly v tomto roce 6. ročníky – zejména v oblasti kázně a dodržování 

pravidel. 

Žákovský parlament – scházel se pravidelně 1x měsíčně. Žáci od 2. do 9. třídy se střídali 

v moderování těchto setkání, debatovali, prezentovali a obhajovali názory své třídy.  

 

Mgr. Jitka Černá 

Mgr. Lenka Homolková 

 



 

 


