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1. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 

Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 

tel.: 493 531 278 

web.: http://3zs.jicin.cz  

e-mail: škola@3zs.jicin.cz   

IČO: 75019485 

 

Ředitel školy: 

Mgr.Michaela Štálová 

Tel.: +420 493 531 278, email:  stalova@3zs.jicin.cz 

 

Zástupce ředitele: 

Mgr. Radek Vokatý 

Tel.: +420 493 531 278, email: vokaty@3zs.jicin.cz 

 

Školní metodik prevence: 

Mgr. Gabriela Paulusová 

Tel.+420 603 888 700, +420 493 531 278, email: paulusova@3zs.jicin.cz 

 

Výchovný poradce: 

Mgr. Jitka Hlawatschke 

Tel. +420 734 291 107, +420 493 531 278, email: hlawatschke@3zs.jicin.cz 

 

Speciální pedagog  

( od 1.11.2022) 

Mgr. Hana Folprechtová 

Tel. +420 493 531 278, email: folprechtova@3zs.jicin.cz  
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 Počet tříd Počet žáků Počet ped.pracovníků 

I.stupeň 9 232  

II.stupeň 6 147  

Celkem 15 379 37 (včetně asistentek) 

Školní družina 4 oddělení 118  

 

 

 

2. Analýza současného stavu na základě evaluace loňského školního 

roku 

 Loňský školní rok byl opět téměř klasický. V prvním pololetí jsme museli občas řešit 

hybridní výuku, ale děti už byly daleko více zaběhlé a situaci uměly lépe vyhodnotit.  

 Předešlé uzavření škol mělo zásadní vliv na socializaci žáků, proto jsme si jako hlavní 

cíl pro tento školní rok vytyčili podporu zdravého klimatu tříd. I nadále měli někteří 

žáci problém s nalezením motivace k učení, proto musíme i na této skutečnosti letos 

pracovat a pokusit se podpořit je v obnovení motivace k učení. 

 Loňský školní rok byl zásadně poznamenán situací v 9.třídě, kde nám chod téměř celé 

školy ovlivňovalo chování 3 žáků. V jejich případě jsme opakovaně řešili agresivní 

chování vůči spolužákům, sexuální narážky vůči dívkám, ničení školního majetku, 

dokonce i agresivní chování vůči vyučujícím. Tato situace nás nutila opakovaně 

spolupracovat s OSPOD Jičín, Policií ČR. 

 Z dlouhodobějších zkušeností víme, že mezi nejčastější problémy rizikového chování 

na naší škole patří zejména skryté záškoláctví, sebepoškozování a šikana. Proto budeme 

těmto oblastem věnovat velkou pozornost. 

 Obecným cílem je výchova žáků se zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního 

sociálního chování a rozvoji osobnosti. Cílem je také udržet příznivé klima školy, které 

žáky ovlivňuje v oblasti prevence rizikového chování.  

 

3. Náplň práce a program metodika prevence 

Práce s pedagogy 

 MP zajišťuje vhodné programy s tématikou prevence 
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 MP předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o 

nabídkách programů 

 MP metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů  

 MP společně s VP nabízí aktivity do třídnických hodin, úzce spolupracuje 

s třídními učiteli 

 MP spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených 

s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd 

 MP spolupracuje s VP na realizaci výchovných komisí 

 

 

Ostatní 

 MP spolupracuje s externími pracovišti ( OSPOD Jičín, okresní metodik prevence 

Mgr. L.Nálevka, Policie ČR nprap..Aleš Brendl, organizace Sasanka, SVP 

Hostinné a Hradec Králové. Semiramis o.s. ) 

 MP vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti MP 

 MP prezentuje výsledky preventivní práce školy na pedagogické radě 

 MP koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy 

 MP se pravidelně schází v rámci ŠPP s vedením školy a průběžně jej informuje o 

problematice sociálně patologických jevů a činnosti metodika prevence 

 

4. Stanovení cílů MPP 

 

Cíl č.1 Efektivní spolupráce s externími organizacemi (OSPOD, 

PPP, PČR, SVP) 

Ukazatele dosažení cíle: Praktické vyústění složitějších případů rizikového chování 

Zdůvodnění cíle: Blízká spolupráce, osobní kontakty 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Efektivní a účinné řešení problémů s rizikovým chováním 
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Cíl č.2 Zajistit primární prevenci na 1.stupni(program DPP od 

Semiramis z.ú., Kočičí zahrada – vlastní zdroje- Mgr. 

Gabriela Paulusová) 

Ukazatele dosažení cíle: Počet dětí, které program absolvovaly 

Zdůvodnění cíle: Působit v oblasti prevence už na nejmladší žáky 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Koncepce DPP na škole 

 

 

Cíl č.3 Zajistit primární prevenci na 1. a 2.stupni(program DPP od 

Semiramis o.s.) 

Ukazatele dosažení cíle: Počet dětí, které program absolvovaly 

Zdůvodnění cíle: Nutnost vzdělávání dětí ve směru prevence 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Rozšiřování znalostí v oblasti prevence 

 

 

 

Cíl č.4 Žádost o dotaci na KHK 

Ukazatele dosažení cíle: Přidělení dotace 

Zdůvodnění cíle: Příspěvek pro děti na adaptační kurz 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Koncepce DPP na škole 

 

 

Cíl č.5 Zajištění technik psychohygieny pro pedagogy 

Ukazatele dosažení cíle: Počet supervizí 

Zdůvodnění cíle: Prevence proti syndromu vyhoření, počet vzájemných hospitací 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Dlouhodobá koncepce DPP na škole 
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Cíl č.6 Zajištění vzdělávání pedagogů v oblasti psychohygieny 

(Norský projekt PPP) 

Ukazatele dosažení cíle: Vysoká a pravidelná účast na metodických setkání 

Zdůvodnění cíle: Prevence proti syndromu vyhoření 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Dlouhodobá koncepce DPP na škole 

 

 

Cíl č.7 Pravidelné zařazení témat prevence sociálně patologických 

jevů na třídnické hodiny (zejména práce s třídními pravidly) 

Ukazatele dosažení cíle: Žáci chápou význam nastavení třídních pravidel 

Zdůvodnění cíle: Žáci rozeznávají problémy s rizikovým chováním 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Vylepšení klimatu tříd a školy 

 

 

Cíl č.8 Realizace programů ve spolupráci s Policií PČR (témata 

kyberšikany, návykových látek, trestní odpovědnost) 

Ukazatele dosažení cíle: Počet žáků 

Zdůvodnění cíle: Vysoké riziko výskytu spojené s moderními technologiemi, 

vysoký výskyt kouření a nevhodného chování mezi žáky a 

k vybavení školy 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Zlepšení klimatu školy 

 

 

Cíl č.9 Realizace adaptačního kurzu v šestém ročnících 

Ukazatele dosažení cíle: Proběhlá realizace 

Zdůvodnění cíle: Posílení kolektivu při přechodu na 2.stupeň 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Vylepšení klimatu tříd a školy 

 

 



 „Řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.“ 

 

5. Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu 

v jednotlivých ročnících 

  1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Prevence šikany 
a projevů 
agrese 

0 6 8 10 10 10 10 22 15 

Prevence 
kyberšikany 

0 0 8 10 13 10 10 15 10 

Prevence 
záškoláctví 

2 2 4 4 4 3 3 3 2 

Prevence 
záškoláctví 

0 0 0 0 2 4 2 2 2 

Prevence 
rizikového 
chování v 
dopravě 

0 0 5 5 0 0 0 0 0 

Prevence 
rasismu a 
xenofobie 

0 0 1 1 2 1 2 2 6 

Prevence 
působení sekt a 
extrémistických 
náboženských 
směrů 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Prevence 
rizikového 
sexuálního 
chování 

0 0 0 0 0 0 1 1 4 

Prevence 
užívání tabáku 

0 0 0 3 3 3 5 4 4 

Prevence 
užívání alkoholu 

0 0 0 3 3 3 4 4 4 

Prevence 
užívání dalších 
návykových 
látek 

0 0 0 3 3 0 2 2 2 

Prevence 
závislostního 
chování pro 
nelátkové 
závislosti 

0 0 0 3 5 5 5 5 5 

Prevence 
poruch příjmu 
potravy 

0 0 0 0 0 3 4 5 4 

Prevence 
kriminálního 
chování 

0 0 3 3 3 2 2 2 2 

 

Všechna témata se objevují zejména v předmětech: 



 „Řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.“ 

 

1.stupeň: český jazyk, prvouka, výtvarná výchova, tělesná výchova, vlastivěda, 

přírodověda, hudební výchova.  

2.stupeň: český jazyk, přírodopis, chemie, výchova ke zdraví, občanská výchova, 

etická výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních 

aktivitách a programech 

Název programu: Program dlouhodobé primární prevence rizikového chování 

Úroveň programu: Všeobecná prevence 

Název poskytovatele 

programu: Semiramis z.ú 

Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace (např. nezisk. org., zapsaný spolek, obč. sdružení, 

nadace) 

Certifikovanost programu? Ano 

Poskytovatel programu: Semiramis z.ú 

Hlavní formy práce: 

Interaktivní skupinová diskuse, psychosociální hry, techniky, 

zážitková pedagogika. Žákům jsou předávány pozitivní životní 

hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového 

chování. 

Počet tříd pro realizace 4.-9.ročník 

Termín realizace září 2022-červen 2023 

Zodpovědná osoba Mgr. Gabriela Paulusová 

 

Název programu: Kočičí zahrada 

Úroveň programu: Všeobecná prevence 

Název poskytovatele 

programu: ZŠ Poděbradova Jičín 

Certifikovanost programu? Ano 

Hlavní formy práce: 

Interaktivní skupinová diskuse, psychosociální hry, techniky, 

zážitková pedagogika. Žákům jsou předávány pozitivní životní 

hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového 

chování. 
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Počet tříd pro realizace 1.ročník 

Termín realizace listopad 2022-červen 2023 

Zodpovědná osoba Mgr. Gabriela Paulusová 

7. Evaluace 

Evaluace na naší škole bude probíhat v několika oblastech: 

a) dotazníky žákům 

b) dotazníky učitelům 

c) dotazníky rodičům 

d) diskuse se žáky 

e) pedagogické porady 

f) výroční zpráva ředitele školy 

8. Ostatní 

Webové stránky 

www.minimalizacesikany.cz 

www.sikana.org 

www.drogy-info.cz 

www.linkabezpeci.cz 

www.kourenistop.cz 

www.prevence-info.cz 

www.safeinternet.cz 

www.reknidrogamne.cz 

 

Výkaznictví SEPA 

Škola využívá elektronické prostředí výkaznictví „preventivní aktivity“. 

www.preventivni-aktivity.cz 

Příloha preventivního programu 

Krizový plán školy 

http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.kourenistop.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.safeinternet.cz/
http://www.reknidrogamne.cz/
http://www.preventivni-aktivity.cz/
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Prezentace preventivního programu 

 Školní preventivní program bude zveřejněn na webových stránkách školy 

 Pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s preventivním programem na první 

pedagogické radě 

Metodické pokyny 

 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí a 

mládeže 

 21149/2016 Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky skol a 

školských zařízení 

 10194/2002 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských 

zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a 

kriminality na dětech a mládeži páchané 

 

 

V Jičíně 1.10.2022  ( aktualizace 30.10.2022)    

 

Zpracovala Mgr. Gabriela Paulusová, metodik prevence 
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