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1 Základní údaje o škole 
Název školy: Základní škola V Rybníčkách 

Adresa školy: V Rybníčkách 1980/31, 100 00 Praha 10 Strašnice,  

Tel.: 274 810 523 

Email: skola.rybnicky@seznam.cz 

Web: zs-vrybnickach.cz 

Ředitel: Mgr. Luděk Doležal 

Poradenské pracoviště: výchovná poradkyně Zuzana Mandausová, školní psycholožka PhDr. 

Daniela Hruškovicová, koordinátorka pro nadané žáky Mgr. Jolana Bláhová, školní metodik 

prevence 

Školní metodik prevence: Mgr. Jan Makovský (kontakt: makovskyj.rybnicky@seznam.cz, tel. 

737 514 059) 

Počet učitelů: 38 + 5 asistentů pedagoga 

Počet tříd: 24 + 1 přípravná třída 

Počet žáků: cca. 600 

2 Charakteristika školy a její zdroje prevence 
2.1 Vnější situace 
Základní škola v Rybníčkách se nachází na periferii Prahy v poklidné čtvrti Strašnice městské 

části Praha 10. Jen samotná aglomerace Prahy 10 činí na 110 tisíc lidí. Většina žáků dochází do 

školy z bezprostředního okolí školy, pouze několik jich dojíždí ze vzdálenějších oblastí zejména 

kvůli tomu, že se společně s rodiči během školní docházky přestěhovaly jinam. 

Vzhledem k prostředí velkoměsta působí na žáky školy řada rizikových faktorů. Ačkoliv 

je zdejší lokalita kolem sídliště Skalka vcelku poklidná, tak se v okolí školy mohou vyskytovat 

různí sociálně vyloučení lidé nebo kriminální živly, kteří mohou negativně působit na žáky 

školy. Vysoká míra dopravy přináší ekologickou zátěž pro zdejší obyvatele. Frekventované 

silnice znamenají také vyšší pravděpodobnost dopravní nehody. Jako riziková místa můžeme 

označit okolí stanice metra Skalka, dále v okolí se vyskytující restaurace nižší cenové, bary a 

večerky, ve kterých jsou k dostání veškeré legální drogy. 

mailto:makovskyj.rybnicky@seznam.cz
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Pozitivní faktory z hlediska okolí můžeme hodnotit výbornou dopravní dostupnost. 

Zastávky MHD se nacházejí v bezprostředním okolí školy. V okolí školy se nachází spousta 

městské zeleně, kde mohou žáci aktivně i pasivně trávit svůj volný čas, např. původní alej 

spojující dnes zaniklé vsi Staré a Nové Strašnice, park Solidarita nebo vzdálenější Malešický 

park, ve kterém se nacházejí různé herní a vodní prvky. Ve městě je také výborná dostupnost 

sportovních služeb ať se jedná o různé fotbalové, tenisové, plavecké atd. kluby. Různé 

možnosti vyžití ať již sportovního nebo uměleckého nabízí ve Strašnicích organizace pro děti a 

mládež Dům UM. 

2.2 Vnitřní situace 
Základní škola sídlí v budově postavené v období pozdního funkcionalismu 60. let 20. století. 

Budova je 4patrová a koncepčně jednoduchá. Škola prošla v nedávné době rozsáhlou 

rekonstrukcí. V budově se nacházejí dvě tělocvičny (malá a velká), chodby a učebny jsou 

vzdušné a prosvětlené. V prostorách školy se nacházejí mimo jiné místa určená k odpočinku a 

herní prvky (např. stolní fotbálek, pingpongový stůl). Většina učeben je vybavena moderní 

informační technikou (dotykové tabule smartboard) a v roce 2020 dojde k nákupu nové 

výpočetní techniky. Budovu školy obklopuje rozsáhlý školní pozemek, který obsahuje 

sportovní hřiště (fotbal, běh, skok do dálky), posilovací stroje, vodní prvky a odpočinkové zóny. 

Školní pozemek je otevřený pro veřejnost ve všední dny po vyučování. Riziková místa 

z hlediska prevence jsou toalety a šatny, popřípadě školní zahrada v případě absence dozoru 

pedagogického pracovníka. 

 Školu navštěvuje cca. 600 žáků. Většinově převažují žáci české národnosti, nicméně do 

školy docházejí ve větší míře i žáci ukrajinské, vietnamské a čínské národnosti. Žáci 

národnostních menšin jsou u nás plně adaptováni a nedochází k žádným národnostním 

problémům. Vyučování začíná klasicky v 8:00 a končí v 13:30 mimo den odpolední výuky, 

školní budova je pro žáky otevřena od 7:40.  

3 Struktura prevence rizikového chování 
3.1 První stupeň 
Primární prevenci na prvním stupni zprostředkovává třídní učitel, který jednotlivá témata 

zařazuje především do prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Témata jsou plněna průběžně 

během školního roku za pomoci využití různých metod práce (besedy, hry, skupinové práce, 

projekty atd.). 
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3.2 Druhý stupeň 
Výuka na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci vzhledem k faktu, že se ve třídách 

střídají různí učitelé a je potřeba probrat všechna témata, ale nepřesytit žáky informacemi. Na 

druhém stupni zajišťují preventivní činnost zejména učitelé občanské a rodinné výchovy, kteří 

zařazují do výuky veškerá témata osobnostního rozvoje, výchovy ke zdraví, výchovy 

k občanství atd. V rámci ORv jsou také organizovány různé doprovodné akce, besedy, exkurze, 

projekce atd. Ve všech vyučovacích hodinách podporujeme aktivizující metody práce 

(skupinové práce, řešení problémů), které zapojí více žáků a zamezí tak nudě a zvýšenému 

riziku vzniku sociálně-patologických jevů. Třídní učitelé na obou stupních pracují pravidelně 

s žáky v třídnických hodinách 1 x měsíčně s cílem pozitivního formování třídního kolektivu. 

Prevence je též realizována v ostatních předmětech (viz. tabulka 1). 

Tabulka 1: témata prevence v jednotlivých vyučovacích předmětech 

3.3 Programy primární prevence 
Externě probíhá primární prevence od 3. do 9. ročníku pomocí akreditovaných programů 

certifikované organizace Jules a Jim z. s. (viz. tabulka 2), vybraných společně poradenským 

Občanská a 

rodinná výchova 

tolerance vůči odlišným skupinám, pozitivní postoj k sobě samému, 

posilování vlastní vůle, ekonomika, právo a stát, schopnosti komunikace, 

zdravý životní styl, dospívání, odmítavý postoj k agresi, sociální vztahy, 

lidské hodnoty… 

Matematika rozvoj logického a kritického myšlení 

Český jazyk pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů, 

mezilidské vztahy 

Cizí jazyk rozvoj osobnosti, kultura 

Dějepis pozitivní vzory osobností, ponaučení z historie 

Zeměpis vztahy mezi národy, odlišnosti způsobů života, globalizace, integrace 

Přírodopis lidské tělo, sexuální výchova, zdravé životní návyky, účinky návykových 

látek na lidský organismus, ontogenetický vývoj člověka  

Chemie vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka 

Informatika IKT, komunikace, mediální sdělení informace 

Výtvarná 

výchova a 

Pracovní 

činnosti 

tematické práce k drogám, k estetickému prostředí, k lidským vztahům, 

ke zdravému životnímu stylu, hodnota uměleckého díla, vkus, nevkus, 

kýč  

 

Tělesná výchova zdravý způsob života, relaxace, duševní hygiena, výchova ke sportu 
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pracovištěm. Metodik prevence aktivně komunikuje se všemi třídními učiteli ohledně jejich 

názoru a hodnocení zvolených preventivních programů, aby byl jasně zhodnocen přínos 

zvoleného programu pro třídu, popřípadě došlo k jeho revizi nebo změně v následujícím roce. 

Další programy organizují i jiné externí organizace, např. Policie ČR. 

Tabulka 2: Preventivní programy realizované ve školním roce 2020/2021 

3.4 Volnočasové aktivity a výjezdy 
Volnočasové aktivity jsou nespecifická a okrajová prevence. Škola nabízí pro žáky spousty 

odpoledních aktivit od sportovních, přes výtvarné, přípravy z českého jazyka a matematiky až 

po jazykové kroužky (viz. tabulka 3). Škola poskytuje i další kroužky zajištěné jinými subjekty. 

Žáci mají dostatek možností efektivního trávení svého volného odpoledního času. 

ročník preventivní program počet hodin 

3. Budujeme naši třídu 3 x 4 

4. Budujeme naši třídu 3 x 4 

5. Vztahy: Posilování pozitivní atmosféry a identity třídy 3 x 6 

6. Vztahy: Svoboda a odpovědnost za svoje jednání 2 x 6 

7. Základy efektivní komunikace 2 x 3 

8. Chování v kyberprostoru 3 x 4 

9. Vztahy, partnerství a sexualita 2 x 4 

Sportovní  1.-2./3.-5.  Lenka Bodláková 

Výtvarný 1.-5. Lenka Bodláková 

Florbal 3.-4./5.-6./7.-9. Václav Vosátka 

Keramika 1.-2./1.-3./4.-5. Hana Hájková, Pavla Boková, Helena Slavíková 

Korálkování 1.-5.  Kateřina Slavíková 

Talentík 2. Jolana Bláhová 

Koumák 3. Kateřina Slavíková 

Malý Einstein 4.-5.  Lenka Bodláková 

Angličtina 0.-1./2. Marta Škorpilová 

ABAKU (zábavná M) 6.-7.  Karolína Slánská 

Malý zdravotník 6.-7. Klára Procházková 
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Tabulka 3: Seznam kroužků organizovaných školou v roce 2020/21 

 Škola každoročně organizuje pro své žáky několik výjezdů. Žáci 6. ročníku se účastní 

třídenního adaptačního kurzu na počátku školního roku v ubytovacím zařízení ve Třech 

Studních na Vysočině (organizovaného společností Feelnat z. s.) s cílem upevnění mezilidských 

vztahů ve školním kolektivu a přípravy na změnu způsobenou přechodem na druhý stupeň. 

V zimě se uskuteční školní lyžařský zájezd pro žáky druhého stupně na Černé hoře 

v Krkonoších. Pro žáky prvního stupně se na jaře pořádá škola v přírodě (Pec pod Sněžkou, 

Nové Hutě). Všechny tyto aktivity pomáhají utužovat příznivé klima ve třídách. Dále 

podporujeme komunitní život školy při společenských akcích, např. při mikulášské besídce, 

vánočním koncertu nebo vánoční kavárně a dílnách pro absolventy, žáky a jejich rodiče. 

 Každoročně probíhá projekt společnosti Post Bellum Paměť národa. Zapojivší se žáci 

vytvoří týmy a jejich cílem je zachytit příběhy pamětníků pohnutých dějin 20. století a předat 

je dalším generacím, zároveň jsou tato svědectví i pramenem k naší době a jak jsme my 

nahlíželi svět. Projekt prohlubuje mezi žáky skupinovou spolupráci a jejich výstupy jsou 

prezentovány veřejně např. v podobě závěrečného slavnostního představení, rozhlasové 

reportáže či bannerů vystavených před radnicí městské části Praha 10. 

 Mimo výše zmíněné aktivity mohou naši žáci navštěvovat školní knihovnu, docházejí 

do divadel v rámci klubu mladého diváka (v letošním roce omezeno z důvodu epidemiologické 

situace), žáci třetího ročníku navštěvují plavecký kurz a vybraní žáci se účastní různých 

předmětových olympiád (matematická, fyzikální, dějepisná), literárních a uměleckých soutěží 

nebo sportovních turnajů. 

3.5  Školní poradenské pracoviště 
Ve škole funguje školní poradenské pracoviště skládající se z následujících členů: zástupkyně 

druhého stupně, výchovná poradkyně, metodik prevence a školní psycholožka. Toto 

poradenské pracoviště se pravidelně schází a poskytuje potřebnou spolupráci pro potřebné 

žáky. Školní metodik prevence pravidelně konzultuje s ostatními členy pedagogického sboru 

jejich poznatky ohledně prevence rizikového chování. Metodik prevence se účastní různých 

programů, schůzek a školení týkajících se zdokonalení jeho schopností a dovedností 

organizovaných např. PPP Praha 10.  

Seminář Čj 9. Jana Pelešková 

Seminář M 9. Simona Korefová 
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V preventivním programu neobsahujeme veškeré rizikové jevy (šikana, záškoláctví, 

drogy…). V případě výskytu rizikového jevu ve třídě kontaktuje pedagogický pracovník člena 

školského poradenského pracoviště. Poradenské pracoviště řeší jevy rizikového chování na 

základě pokynů MŠMT a podle materiálů, které jsou uvedeny ke konkrétním řešením na 

stránkách ministerstva (více v následujícím odkazu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny). 

3.6  Školní parlament 
Rodiče i žáci jsou podrobně seznámeni se školním řádem, který je pro žáky prvním 

souborem oficiálních pravidel, podle kterých se musí řídit. Škola též vyvíjí nemalé úsilí při 

participaci žáků a rodičů do celkového života komunity. Žáci 4. – 9. třídy si volí svého zástupce 

do školního parlamentu, který se pravidelně schází jednou měsíčně. Předsedkyně parlamentu 

se účastní zasedání ze všech městských škol. Kromě klasických opakujících se akcí, např. turnaji 

ve stolním tenise, pyžamového dne nebo talent show, mohou žáci zapojení ve školním 

parlamentu předkládat návrhy ke zkvalitnění výuky či okolního prostředí. Takto např. zařídili 

pořízení posilovacích strojů na zahradě hřiště nebo posílají prostředky potřebné pro vzdělání 

jedné ugandské dívky. Zároveň se učí samostatně rozhodovat, diskutovat, přijímat kritiku a 

spolupracovat s vedením školy. Také mohou včasně informovat o problémem v jejich třídách, 

které by mohli být zrakům dospělých pedagogů skryty. Z hlediska prevence šikany byla na naší 

škole již v dřívějších letech zřízena schránka důvěry pojmenována školním parlamentem S.O.S. 

Tato schránka se příliš neuchytila a byla zrušena. Školní psycholožka má náhradou vlastní 

fyzickou schránku. Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do online schránky důvěry 

zvané Nenech to být, kam mohou žáci anonymně přes síť nebo aplikaci napsat v případě, že 

by se setkali s nějakými projevy rizikového chování a neměli by zájem je sdílet přímo 

s dospělými. 

4 Příklady řešení jevů rizikových jevů (co dělat, když) 
4.1 Kouření 
• kouření není obecně zákonem zakázáno, nicméně podle § 8 odst. 1, písmeno b) zákona č. 

379/2005, o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů se zakazuje kouřit ve 

vnějších a vnitřních prostorách škol 
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• dnes se obzvláště trendy stává používání elektronických cigaret, nahřívaných tabáků nebo 

tzv. „snus“ tabákových pytlíčků vkládaných do úst. 

• pokud dojde k rizikovému jevu, postupoval bych následovně: 

1. zjistím, kdy a kde dotyčný žák kouřil 

2. je třeba s žákem promluvit o rizicích kouření (stojí hodně peněz, může zhoršovat 

vzhled) – nepřehánět to s negativními vlivy kouření, nestrašit (např. můj děda kouří 

celý život a je mi přes 80 let) 

3. v případě, kdy žák kouřil v prostorách školy během vyučování, bude uděleno 

kázeňské opatření 

4. v případě, kdy žák kouřil mimo prostory školy, mimo vyučování, jedná se o 

nežádoucí chování, neudělujeme kázeňské opatření – můžeme informovat rodiče 

5. v případě komunikace s rodiči – hovořit opatrně, experimentování s tabákem 

v dospívajícím věku je vcelku běžné – můžeme doporučit sledovat, zdali dítě dále 

tabáku užívá, či šlo jen o jednorázový experiment, popřípadě poskytneme odkazy 

na různé instituce zabývající se odstraněním závislostí na kouření 

6. v případě dlouhodobě nespolupracujících rodičů můžeme kontaktovat OSPOD 

7. v případě, kdy žák kouřil mimo vyučování v prostorách školy, není řešení na nás, ale 

na orgánech k tomu určených, kontaktujeme policii ČR 

4.2 Požití alkoholu 
• obecně není užívání alkoholu zákonem zakázáno, nicméně obdobně jako v případě kouření 

je zakázáno požívat alkoholu ve vnitřních a vnějších prostorách školy, přinášet alkohol do 

školy nebo přijít na vyučování opilý 

• postup pro zajištění rizikového jevu 

1. žáci požili alkohol na lyžařském výjezdu 

2. před odjezdem byli žáci poučeni o následcích požití alkoholu na lyžařském výcviku 

a stejně byli vyrozuměni i rodiče – toto poučení obsahuje i přesný postup, jak bude 

postupováno v případě porušení 

3. v případě akutní intoxikace vyhledáme lékařskou pomoc/v případě mírné 

intoxikace poskytneme pomoc sami a sledujeme žáky do vystřízlivění 

4. v případě akutní intoxikace vyrozumíme orgán sociálně právní ochrany dětí v místě 

bydliště 
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5. výchovná opatření budou zahrnovat porušení školního řádu v podobě požití 

alkoholu ve škole, tak v jeho přinesení do školy (lyžařský výcvik se počítá za 

standartní školní vyučování) 

4.3 Násilí a agrese ve škole 
• žák přinese do školy nůž 

1. předem je ideální s dětmi mluvit o použití zbraní – jakou s nimi mají zkušenost 

(mapovat terén) nebo když ve světě dojde k použití zbraní ve školách, co bude 

následovat v případě donesou-li i chladnou zbraň do školy aj. 

2. zbraň bude žákovi ihned zabavena 

3. s dotyčným žákem promluvím, aby byl vědom, proč reagujeme tak prudce ačkoliv 

se možná v jeho očích nic nestalo 

4. zbraň bude navrácena rodičům žáka po velkých obstrukcích 

5. za každý tento přestupek bude následovat výchovné opatření 

5 Cíle Preventivního programu a stručná charakteristika preventivního 
zaměření  

Část minulého školního roku na jaře 2020 byla ve všech ohledech specifická. Školy zůstaly 

uzavřeny kvůli nastupující pandemii Covid-19, žáci zůstali doma a jejich vzájemné setkávání a 

vazby byly na poměrně dlouhou dobu přerušeny. Vztahy ve skupině jsou tak pro nás v tvorbě 

preventivního programu prioritou. Dalším krizovým jevem, se kterým jsme se v minulosti 

potýkali, bylo nevhodné chování žáků v kyberprostoru (např. přehnané sdílení osobních údajů), 

kterému chceme do budoucna předcházet. 

K základním cílům primární prevence rizikového chování žáků patří harmonický rozvoj 

jedince, jak po stránce tělesné, psychické tak i sociální. Z toho vyplývá, že snahou školy je 

minimalizace rizikového chování prostřednictvím podpory dětí v jejich sociálním rozvoji a 

dovednostech. Ústředním tématem, kterému se při prevenci věnujeme jsou dovednosti pro 

život:  

• dovednosti sebeovlivnění (schopnost motivovat se ke zdravému způsobu života, 

oddálit uspokojení, chránit a posilovat zdravé sebevědomí, plánovat čas, zvládat 

náročné duševní stavy, relaxovat…) 

• sociální dovednosti (asertivní dovednosti, empatie, komunikace, umění kompromisu, 

rozhodnost, mediální gramotnost…) 
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Rozvoj dovedností potřebných pro život považujeme za klíčový prvek prevence 

rizikového chování u žáků. Již pátým rokem se účastníme projektu vedeného 1. lékařskou 

fakultou UK, orientovaného na témata v oblasti adiktologie. Ke zjištění aktuálního stavu 

rizikového chování žáků slouží metody rozhovoru třídního učitele se žákovským kolektivem, 

interaktivní hry apod. vedené v rámci třídnických hodin, občasné ankety a dotazníky, jak pro 

žáky, tak pro pedagogický sbor, intenzivní zapojení žákovského parlamentu, společné aktivity 

třídních kolektivů, preventivní programy realizované zejména ve spolupráci s centrem primární 

prevence a zařízení Jules a Jim z. s. 

5.1 Cíle 
Dlouhodobé cíle prevence, ideální absolvent 9. ročníku: 

• je schopen si stanovit správný žebříček hodnot  

• kriticky řeší problémy různého typu  

• buduje si zdravé sebevědomí  

• umí čelit tlaku vrstevníků  

• dovede říct NE  

• uplatňuje optimální pravidla sociální komunikace  

• je schopný zařadit se do kolektivu a určit svoji v něm svoji pozici 

• umí se bezpečně pohybovat v kyberprostoru 

• ovládá umění sebereflexe 

• rozlišuje mezi dobrým a špatným  

• osvojí si zásady slušného chování  

• je ochoten měnit špatné postoje  

• je znalý svých práv a povinností  

• dovede si zorganizovat svůj denní režim  

• tráví svůj volný čas optimálně  

• zapojuje se do školních a mimoškolních aktivit 

• umí vyhledat pomoc v případě potřeby 

Střednědobé cíle: 

• vhodná a kvalitní diagnostika třídních kolektivů na 1. i 2. stupni 

• intenzivní spolupráce s institucemi (PPP, SPC, sociální odbor MČ Praha 10,15, PČR, 

MPČR…) 
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• nácvik sociálních dovedností (sebepoznání, vzájemné poznání, uvědomování si 

vlastních pocitů, schopnost empatie, řešení konfliktů) v průběhu akcí školy, třídnických 

hodin a preventivních programů 

Krátkodobé cíle: 

• budování pozitivní atmosféry ve třídách 

• vyřešení aktuálních problémů ve třídách 

• udržení a zkvalitňování nabídky mnoha pravidelných zájmových školních i 

mimoškolních aktivit pro žáky  

 

 

5.2 Specifické cíle preventivního programu ve školním roce 2020/2021 
Název programu Kritické řešení problémů různého typu 

Typ programu Akce pořádané během celého školního roku 2020/2021 

Třídnické hodiny  

Termín Školní rok 2020/2021 

Zodpovědné osoby Mgr. Luděk Doležal, Mgr. Ljuba Avramovičová,  

Mgr. Zuzana Mandausová, Mgr. Jan Makovský 

Cílová skupina Žáci přípravné třídy, I. a II. stupně 

Stručná charakteristika  

programu 

U žáků 1. stupně se zaměříme na bezpečnost, včetně seznámení 

dětí s Městskou policií, popis místa, kde žijí, prvky dopravní 

výchovy a bezpečné chování na ulici, problematiku 

mezilidských vztahů s důrazem na projevy šikany a 

kyberšikany a rozvoj osobnosti. 

U žáků 2. stupně bude program směřovat k jejich osobnostnímu 

a sociálnímu rozvoji, na osvojení pozitivního sociálního 

chování, posilování pozitivních životních hodnot a postojů a 

tím zlepšování vzájemných vztahů, klimatu v jednotlivých 

třídách i jako prevence rizikového chování. 

Realizátoři pedagogové, rodiče, Městská policie ČR, Post Bellum, 

Agentura JL, centrum primární prevence a společnosti Jules a 

Jim z. s., Feelnat s. r. o. 

Cíle Cíl souvisí s udržením přetrvávajícího optimálního klimatu 

školy, zkvalitněním sociální komunikace, ujasněním hodnot, 

postojů a vztahů v závislosti na okolí, budováním optimálního 

preventivního programu školy 

Ukazatele úspěšnosti Udílení nižšího počtu kázeňských opatření 
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6 Aktivity preventivního programu pro jednotlivé cílové skupiny 
 

6.1 Pedagogové: 
Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do preventivního programu v rámci výuky. 

Třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, zapojují se do preventivních programů pořádaných 

centrem primární prevence, organizací Jules a Jim z. s. a Policie ČR. Vyučující zajišťují 

volnočasové aktivity, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů DVPP.  

Poznatky ze seminářů jsou dále využívány individuálně ve výuce i ostatních aktivitách. Školní 

metodička prevence spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli, 

ostatními pedagogy a rodiči. Pravidelně se účastní školení metodiků prevence. 

6.2 Žáci:      
Školní akce, třídnické hodiny, preventivní programy. 

6.3 Rodiče: 
Škola v rámci prevence sociálně-patologických jevů nabízí spolupráci ve formě komunikace na 

třídních schůzkách, tripartitních jednání, individuálních konzultacích s učiteli, metodikem 

prevence, výchovnou poradkyní, školní psycholožkou a vedením školy.  

7 Vnější zdroje školy 

Pod pojmem vnější zdroje školy rozumíme širší podpůrnou síť institucí, odborníků, informací 

nebo služeb, které školnímu metodikovi prevence pomáhají připravit, stabilizovat a rozvíjet 

preventivní program školy. V zásadě se tak můžeme opřít především o následující vnější zdroje, 

které jsme zmapovali, popsali a zpracovali tak, aby byly k dispozici nejen školnímu metodikovi 

prevence, ale samozřejmě také všem dalším participujícím pedagogům, žákům a jejich rodičům. 

 
Spolupracující instituce: 

-PPP Praha 10, setkání MP, VP                                                    www.ppppraha.cz  

-Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov – Praha 10: www.klicov.cz 

-OSPOD MČ Praha 10, 15 

-Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy -                          Lenka Hofmanová, Dis. 

 Ochrana osob a majetku – metodické programy     hofmanova.prev@mppraha.cz 

- Sociálně patologické jevy – metodické programy   petr.prev@mppraha.cz 

http://www.ppppraha.cz/
http://www.klicov.cz/
mailto:hofmanova.prev@mppraha.cz
mailto:petr.prev@mppraha.cz
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-Útvar sociální prevence, Městská policie hl.m.Prahy -   Ing. Petr Řádek 

 trestní odpovědnost                 radek.prev@mppraha.cz 

-Pražské centrum primární prevence                                               www.prevence-praha.cz 

-Krajské řed. Policie hl.m. Prahy                                                    krpa.prevence@pcr.cz  

-HZS hl.m. Praha 10 – Strašnice, exkurze              www.hzspraha.cz    

-Hygienická stanice hl.m. Prahy, Hra proti AIDS             www.hygpraha.cz 

-OS Prev-Centrum, semináře prevence              www.prevcentrum.cz 

-Agentura JL – Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství – beseda s MUDr.          

Radimem Uzlem, CSc. (Divadlo U Hasičů)                         www.agenturajl.cz 

-OPS Post Bellum:                                                                           www.postbellum.cz                                                      

-Feelnat s.r.o. - adaptační kurzy, lyžařský výcvik                        www.feelnat.cz 

WWW stránky (důležité) 

Dítě v problémech: 

- Linka bezpečí:               www.linkabezpeci.cz 

- Linka důvěry:                                                                                  www.linkaduvery.cz 

- Dítě na útěku:        www.ditenauteku.ic.cz 

- SOS centrum:             www.soscentrum.cz 

- Nadace naše dítě:           www.nasedite.cz                                                                                                         

Minimalizace šikany: 

- Minimalizace šikany:         www.minimalizacesikany.cz 

- Šikana:                               www.sikana.org 

-K šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:    www.cck-br.cz 

Drogy:    

-Drogový informační server:      www.drogy.net 

-O drogách                   www.odrogach.cz 

-Výzkumné středisko zabývající se drogovou problematikou: www.adiktologie.cz 

-Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti: www.drogy.-info.cz 

-Encyklopedie psychotropních rostlin:    www.biotox.cz 

-Elektronická verze časopisu Dekontaminace pro uživatele drog: www.edekontaminace.cz 

-Drogová poradna:                                                                            www.drogovaporadna.cz 

-Pravda o drogách:       www.drogy.cz                                          

Alkohol:        

mailto:radek.prev@mppraha.cz
mailto:krpa.prevence@pcr.cz
http://www.hzspraha.cz/
http://www.hygpraha.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.agenturajl.cz/
http://www.postbellum.cz/
http://www.feelnat.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.linkaduvery.cz/
http://www.ditenauteku.ic.cz/
http://www.soscentrum.cz/
http://www.nasedite.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.cck-br.cz/
http://www.drogy.net/
http://www.odrogach.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.drogy.-info.cz/
http://www.biotox.cz/
http://www.edekontaminace.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.drogy.cz/
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-Alkoholismus:                  www.alkoholik.cz 

-prim. MUDr. Karel NEŠPOR, CSc.:                www.drnespor.eu 

-Prevence závislosti na alkoholu:    www.alkohol-alkoholismus.cz 

-Anonymní alkoholici Česká republika:    www.sweb.cz/aacesko/ 

-Společnost pro léčbu závislosti na tabáku:    www.slzt.cz 

-Stop kouření:             www.stop-koureni.cz 

-Nekuřátka:                                                                                       www.nekuratka.cz                 

Gambling:                                                                             www.gamblingstop.czweb.org                                                                                           

Poruchy příjmů potravy: 

-Informace o poruchách příjmů potravy:     www.anabell.cz  

Bezpečný internet: 

-Stop internetové kriminalitě:       www.internethotline.cz  

BESIP: 

-Nadace BESIP:       www.nadacebesip.cz  

-Bezpečně do školy:                 www.bezpecnedoskoly.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alkoholik.cz/
http://www.drnespor.eu/
http://www.alkohol-alkoholismus.cz/
http://www.sweb.cz/aacesko/
http://www.slzt.cz/
http://www.stop-koureni.cz/
http://www.nekuratka.cz/
http://www.gamblingstop.czweb.org/
http://www.anabell.cz/
http://www.internethotline.cz/
http://www.nadacebesip.cz/
http://www.bezpecnedoskoly.cz/

