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 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název a adresa školy, pro kterou 

platí tento PPŠ 

Základní škola Charlotty  Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle                            

Starochuchelská 240, Praha 5 – Velká Chuchle, 159 00 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Eliška Jančíková                           

Telefon na ředitele 257941039                                                                 

E-mail na ředitele skola@chuchle.cz                                                     

 

Jméno školního metodika 

prevence 

M gr.  D an a M art in                                                         

Telefon 2 5 7 9 4 1 0 3 9                                                   

E-mail  martin@zschuchle.cz 

Specializační studium Ano Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Patricie Bošková 

Telefon 257941039 

E-mail  boskova@zschuchle.cz 

Specializační studium Ano Studuje Ne  

Realizátor vzdělávání FFUK 

 

Jméno školního psychologa Mgr. Renata Košťálová – psycholog v PPPP, Kuncova, Praha 5; 

(spolupráce s naší školou, školního psychologa ve škole nemáme) 

Telefon 251613572 

E-mail   

 

Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

ZŠ - I stupeň   

          10           241 

9 + 7 asistentů, některé 

hodiny vyučují učitelé 2.st. 

ZŠ - II.stupeň           7           155 17 + 4 asistenti 

 2022-2023 
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Celkem 

        17            396 

     28 + 11 asistentů a 

vychovatelek ŠD 
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  

 

 
Základní škola Charlotty Masarykové je malá městská škola v Městské části Praha 5 - Velká 
Chuchle, založená v roce 1934. Je úplnou základní školou, tj. výuka probíhá na 1. i 2. stupni 
v jedné třídě v 6. ročníku, v ostatních ročnících jsou dvě paralelní třídy. Škola nemá žádnou 
specializaci – umožňuje vzdělání všem dětem s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem 
a schopnostem se snahou rozvíjet co nejvíce jejich potenciál. 
Výuka probíhá v 17 kmenových učebnách. Ve školním roce 2019/2020 byla otevřena nová 
budova školy, celkem 8 nových tříd a prostor pro školní družinu, nová počítačová učebna, nová 
tělocvična a nová jídelna s kuchyní. Součástí školy je školní knihovna, relaxační místnost a 
výstavní prostory ve spojovací chodbě mezi hlavní budovou školy a vedlejšími budovami. Pro 
žáky jsou též zřízeny na chodbách tzv. čtenářské koutky. V každé ze tříd je interaktivní tabule. 
Vybavení pomůckami je vyhovující, pravidelně je podle finančních možností školy doplňováno 
a obnovováno. Poblíž školy je hřiště, které škola využívá k výuce TV. 
Škola má bezbariérový přístup. 
Ve školním roce 2022/2023 je  v 1. – 9. ročníku 396 žáků. 
Pedagogický sbor tvoří devět učitelů na prvním stupni ZŠ, 17 učitelů na druhém stupni, 11 
asistentek, z nichž některé jsou zároveň vychovatelkami ve školní družině, jednu další 
asistentku pedagoga a jednu školní asistentku. Škola má svého výchovného poradce a 
metodika prevence rizikového chování. MP v současné době prochází pětiletým výcvikem KVP 
V (Komplexní výcvik prevence). 
Škola se snaží již od první třídy budovat a posilovat bezpečné prostředí ve škole, a to jak 
cílenými programy primární prevence realizovaných jak v rámci školy, tak externími lektory, 
tak množstvím mimoškolních akcí a aktivit. Tradiční velké akce posilující společného ducha 
školy byly v posledních třech letech z velké části znemožněny covidovou situací, doufáme však 
v jejich obnovu v současném školním roce a klademe nyní důraz na práci s třídními kolektivy. 
Žáci šestých tříd a letos také žáci pátých tříd absolvují adaptační kurz a třídní učitelé především 
na druhém stupni se setkávají se svou třídou pravidelně na třídnických hodinách v komunitním 
kruhu. 
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3. STANOVENÍ CÍLŮ PP 
 

Cíl:  Zkvalitnění klimatu jednotlivých tříd 

Ukazatele dosažení cíle: Schopnost postavit se za sebe či spolužáka, spolupracovat, neškodit si, 

ukázat respekt k ostatním spolužákům; reflexe od žáků 

Zdůvodnění cíle: Rozvoj všestranné osobnosti žáků s respektováním sebe sama a ostatních 

spolužáků zlepšuje klima školy. 

Návaznost na dlouhodobé cíle:  Zkvalitňování klimatu třídy a školy                                          

 

Cíl:  Bezpečný pohyb v online prostoru 

Ukazatele dosažení cíle: Schopnost pojmenovat rizika online prostoru, znalost mechanismů, kterými 

se může žák chránit, předvídání potenciálního nebezpečí 

Zdůvodnění cíle: Zvýšený pohyb dětí v online prostoru v posledních dvou letech kvůli covidové 

situaci a distanční výuce 

Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšení osobního bezpeční, zkvalitnění komunikačních dovedností ve 

školním kolektivu 

 

Cíl:  Pozitivní vnímání vlastní tělesné schránky 

Ukazatele dosažení cíle: Přednášky a diskuse v klíčových ročnících I. a II. stupně 

Zdůvodnění cíle: Žák se zdravou sebeúctou a povědomí o vlastním těle má menší sklony 

k rizikovému chování. 

Návaznost na dlouhodobé cíle: Zvýšení bezpečí ve škole 

 

Cíl:  Udržování pozitivních návyků a postojů k rizikovým jevům 

Ukazatele dosažení cíle: Realizace preventivního programu Práce s vrstevnickou skupinou – účinná 

prevence XIII 

Zdůvodnění cíle: Pravidelné bloky specifické prevence pomáhají předcházet rizikovým jevům, 

případně pomáhají je odhalit. 

Návaznost na dlouhodobé cíle: Zlepšení klimatu školy, zvýšení povědomí o rizikových jevech 
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4. SKLADBA AKTIVIT PP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

 

a) Pedagogové 

 

Název programu Vedení třídnických hodin                         

Typ programu  Workshop pro pedagogy                        

Stručná charakteristika programu Metodická pomoc pedagogům při vedení třídnických 

hodin, aktivit              

Realizátor Školní metodik prevence                              

Cílová skupina Pedagogický sbor                                       

Počet pedagogů v programu 17         

Počet hodin programu 4 + online podpora (Metodická skupina v Teams 

s materiály a diskusním fórem) 

Návaznost programu na cíle PP Ano                                    

Ukazatele úspěšnosti Reflexe žáků při třídnických hodinách  

Termín  Září 2022            

Zodpovědná osoba Mgr. Dana Martin                     
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b) Žáci  

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 

Primární prevenci má na starosti hlavně třídní učitel, v rámci jednotlivých hodin realizuje uvedená témata. 

Využívá každé vhodné příležitosti k výchově. 

 

Specifická prevence 

Název programu Práce s vrstevnickou skupinou – účinná prevence XIII 

Typ programu  Komplexní program primární prevence                                       

Stručná charakteristika programu Dlouhodobý program zaměřený na prevenci rizikových 

jevů 

Realizátor o.s. Život bez závislostí, K výtopně 1224, Praha 5 

(financováno z grantu MHMP) 

Cílová skupina Žáci 1. – 9. r.                                          

Počet žáků v programu 396 

Počet hodin programu 36 

Návaznost programu na cíle PP Ano                                

Ukazatele úspěšnosti Nízká problémovost žáků, schopnost řešení problémů 

v rámci třídního kolektivu, pozitivní klima ve třídě, zpětná 

vazba od rodičů i žáků                                           

Termín  říjen 2022 – březen 2023 

Zodpovědná osoba Mgr. Dana Martin                    
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Specifická prevence 

Název programu BESIP                                   

Typ programu  Přednášky Policie ČR                              

Stručná charakteristika programu Pravidla silničního provozu                                 

Realizátor BESIP                              

Cílová skupina Žáci 1.-5.r.                            

Počet žáků v programu 251                 

Počet hodin programu 9                                 

Návaznost programu na cíle PP Ano                             

Ukazatele úspěšnosti Bezpečné chování žáků v silničním provozu a železničním 

provozu                 

Termín  Leden – únor 2023                      

Zodpovědná osoba Mgr. Dana Martin                    
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Specifická prevence 

Název programu Adaptační kurz pro žáky pátých tříd 

Typ programu  Zážitkový kurz                          

Stručná charakteristika programu Posilování vazeb a respektu k sobě navzájem v třídním 

kolektivu     

Realizátor Třídní učitel, externí lektor, výchovný poradce 

Cílová skupina Žáci 5. tříd                                             

Počet žáků v programu 42 

Počet hodin programu 24 

Návaznost programu na cíle PP Ano                       

Ukazatele úspěšnosti Pozitivní klima ve třídě   

Termín  Září 2022 

Zodpovědná osoba Mgr. Patricie Bošková          
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Specifická prevence 

 

Název programu Adaptační kurz pro žáky šestých tříd 

Typ programu  Zážitkový kurz                          

Stručná charakteristika programu Posilování vazeb a respektu k sobě navzájem v třídním 

kolektivu     

Realizátor Třídní učitel, externí lektor, výchovný poradce 

Cílová skupina Žáci 6. tříd                                              

Počet žáků v programu 45 

Počet hodin programu 24 

Návaznost programu na cíle PP Ano                       

Ukazatele úspěšnosti Pozitivní klima ve třídě   

Termín  Září 2022 

Zodpovědná osoba Mgr. Patricie Bošková          
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Specifická prevence 
Název programu Patroni a patrončata 

Typ programu  Dlouhodobý projekt s řadou aktivit a akcí v průběhu 

školního roku              

Stručná charakteristika programu Program podpory a pomoci starších žáků mladším – žáci 6. 

třídy jsou patrony žáků 1.tříd 

Realizátor třídní učitelé, metodik prevence 

Cílová skupina Žáci 1. tříd a 6. tříd                                              

Počet žáků v programu 56 

Počet hodin programu Celoročně 

Návaznost programu na cíle PP Ano                       

Ukazatele úspěšnosti Pozitivní klima ve škole, pozitivní mezitřídní vztahy 

Termín  Celý školní rok 

Zodpovědná osoba TU v jednotlivých třídách              
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Specifická prevence 

Název programu Nečekaná těhotenství 

Typ programu  Přednáška + diskuse                       

Stručná charakteristika programu Seznámení žáků s odpovědností za vlastní tělo, s riziky 

předčasného sexuální aktivity 

Realizátor Národní iniciativa pro život, o.p.s., Plzeň 

Cílová skupina Žáci 9. tříd                                  

Počet žáků v programu 40 

Počet hodin programu 4+4                  

Návaznost programu na cíle PP Ano                      

Ukazatele úspěšnosti Zvýšené povědomí žáků o ochraně před početím, 

pohlavními nemocemi, zodpovědné chování žáků                               

Termín  únor 2023                                        

Zodpovědná osoba Mgr. Dana Martin                      
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Specifická prevence 

Název programu Dobrodružství dospívání 

Typ programu  Přednáška, beseda v jednotlivých třídách                  

Stručná charakteristika programu Sexuální výchova s ohledem na dospívání a tělesné změny 

v pubertě 

Realizátor Národní iniciativa pro život, o.p.s., Plzeň 

Cílová skupina Žáci 5.A, 5.B,                        

Počet žáků v programu 48 

Počet hodin programu 2+2            

Návaznost programu na cíle PP Ano                      

Ukazatele úspěšnosti Sebepřijetí v období změn v pubertě, vědomí o vlastním 

těle a změnách v dospívání chlapců a dívek                                

Termín  Září 2022                                        

Zodpovědná osoba Mgr. Dana Martin                      
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Specifická prevence 

Název programu Bezpečí online 

Typ programu  Rizika internetového prostředí, ochrana a obrana před 

kyberšikanou, interaktivní zážitkový program 

Stručná charakteristika programu Prevence rizikových jevů pro děti v hraničním věku, kdy je 

pro ně legální vstupovat na sociální sítě – práce s dětmi 

před touto věkovou hranicí i po ní (přizpůsobeno dle 

ročníku); lektorují proškolení studenti středních škol – 

kybervrstevníci dětí na 2. stupni 

Realizátor Peer program, z.s. 

Cílová skupina 3. – 9. třída 

Počet žáků v programu 282 

Počet hodin programu 26 

Návaznost programu na cíle PP ANO 

Ukazatele úspěšnosti Následná diskuse, reflexe po několika měsících 

Termín  Prosinec 2022 – květen 2023 

Zodpovědná osoba TU jednotlivých tříd, Mgr. Dana Martin                     
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Specifická prevence 

Název programu Třídnické hodiny, komunitní kruh                   

Typ programu  Zážitková hodina                      

Stručná charakteristika programu Pravidelné setkávání třídy v komunitním kruhu                 

Realizátor Třídní učitelé                        

Cílová skupina Žáci 1. – 9. třídy                                       

Počet žáků v programu 396 

Počet hodin programu 140 

Návaznost programu na cíle PP Ano                                    

Ukazatele úspěšnosti Pozitivní klima ve třídě, minimalizace posměchu, šikany 

Termín  Září  2022 - červen 2023 

Zodpovědná osoba Mgr. Dana Martin ve spolupráci s TU jednotlivých tříd                     
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c) Rodiče 

Název programu Informace rodičů o preventivním programu ZŠ 

a jeho plnění 

Stručná charakteristika programu Seznámení rodičů na třídních schůzkách či konzultacích pro 

rodiče s postupným plněním  

Preventivního programu v jednotlivých třídách 

Realizátor Třídní učitelé                    

Počet hodin programu 8 

Termín konání Třídní schůzky, konzultace pro rodiče, online konzultace 

pro rodiče 

Zodpovědná osoba  Mgr. Dana Martin                        

 

Použité zkratky:  
PP - 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 


