
Plán pro školní rok 2022/2023 

* Zobrazuji uzavřený plán.  

Základní údaje 

Plán vyplnil:  

Kateřina Judová  

IČ organizace:  

47011351 

Název organizace: 

Základní škola Mělník - Pšovka, příspěvková organizace 

Ředitel/ka (Statutární zástupce): 

Mgr. Martin Kružica 

Adresa: 

Blahoslavova 2461 

Místo: 

Mělník 

PSČ: 

27601 

Kraj: 

Středočeský kraj 

Zřizovatel: 

Obec 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 

- Profesního citu (intuice) 

- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

- Analýzy aktuální situace školy 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

2) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 

rizikové faktory vaší školy? 

Ano 

Doplňující text: Zš má dvě budovy - mohou vznikat potíže při přemisťování z jedné budovy 

do druhé (dopravní situace, vandalismus v podchodu), škola se nachází v okrajové části města 

- nutnost dojíždění některých žáků, nárůst žáků ze sociokulturně znevýhodněných rodin, nár 

3) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 

- Výchovný poradce 

- Asistent pedagoga 

4) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 



 Počet tříd Počet žáků 

1. ročník ZŠ 1 25 

2. ročník ZŠ 1 25 

3. ročník ZŠ 1 24 

4. ročník ZŠ 1 23 

5. ročník ZŠ 1 30 

6. ročník ZŠ / prima 1 27 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 51 

8. ročník ZŠ / tercie 1 30 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 28 

Suma řádků 10 263 

5) Stručná analýza situace 

V současném školním roce se bude nutno vypořádat s vyšším počtem žáků z Ukrajiny, 

především s jazykovou bariérou a se začleněním nových žáků do třídních kolektivů. Dále řešit 

potíže s dlouhodobou absencí některých žáků (omlouvání zameškaných hodin, řešit skryté 

záškoláctví, zlepšit komunikaci s rodiči daných žáků). Nadále prohlubovat komunikaci 

pedagogů jednotlivých stupňů školy (nedostatečné předávání informací). 

6) Jaké máte stanovené cíle (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově 

ohraničené) preventivního programu školy? 

 Cíl číslo: 1  

Cíl: 
Žáci dodržují pravidla mezilidského chování mezi sebou (a školní 

řád) 

Ukazatele dosažení cíle: Pokles míry postihů za porušení školního řádu. 

Zdůvodnění cíle: 
Třídní kolektivy mají nové žáky, a proto je nutno znovu pracovat 

na pravidlech chování. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 
Zlepšení vztahů mezi žáky na půdě ZŠ. 

 Cíl číslo: 2  

Cíl: Začlenění žáků z Ukrajiny do třídních kolektivů 

Ukazatele dosažení cíle: Schopnost vzájemné spolupráce mezi žáky jednotlivých tříd. 

Zdůvodnění cíle: 
Třídní kolektivy mají nové žáky a je nutno pracovat na jejich 

začlenění do kolektivů. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 
Zlepšit vztahy mezi žáky na půdě ZŠ. 

 Cíl číslo: 3  

Cíl: Zvýšená pomoc ve vzděláváni žáků z Ukrajiny 

Ukazatele dosažení cíle: Srovnání úrovně vzdělání se třídními vrstevníky. 

Zdůvodnění cíle: 
Zajištění možnosti výběru návazného studia a zvýšení možnosti 

uplatnění v profesním životě. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Pozitivní atmosféra ve třídách, začlenění nových žáků do třídních 

kolektivů. 



 Cíl číslo: 4  

Cíl: Snížit dlouhodobou neodůvodněnou absenci některých žáků 

Ukazatele dosažení cíle: Nižší počet hodin dlouhodobé absence. 

Zdůvodnění cíle: 
Opakovaná dlouhodobá absence, která nemá vážný (např. 

zdravotní) důvod, u některých žáků. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 
Zlepšení komunikace a vztahů na úrovni škola - rodiče žáků. 

 Cíl číslo: 5  

Cíl: 
Pedagogové 1. a 2. stupně si vzájemně předávají informace o 

aktuálním dění na škole. 

Ukazatele dosažení cíle: Jednotliví pedagogové vědí, co se děje na celé škole. 

Zdůvodnění cíle: 
Sdílení zkušeností mezi jednotlivými pedagogy, vzájemné 

podporování profesního růstu. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 
Zlepšení spolupráce v pedagogickém sboru. 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Jméno a příjmení školního metodika prevence: 

Kateřina Judová 

2) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 

5 

3) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké 

další funkce? 

- Ano, jiné (prosím, vypište)  

Doplňující text: učitelka 

4) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 

Ano 

5) Plánujete v nadcházejícím školním roce Vy osobně v rámci zvyšování své kvalifikace 

účast na nějakých vzdělávacích kurzech, seminářích, konferencích či výcvicích k tématu 

primární prevence rizikového chování (kromě specializačního studia)? Uveďte prosím 

případně jejich název, zaměření a rozsah. 

Ano 

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním 

vzdělávacím programu 

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu 

obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat 

reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při 



stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v 

takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který 

danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši 

školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.  

 
1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ 

/ 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

Prevence šikany 

a projevů agrese 
3 4 3 4 7 4 9 1 2 37 

Prevence 

kyberšikany 
2 1 2 1 2 4 2 2 2 18 

Prevence 

záškoláctví 
6 6 6 3 4 14 1 1 0 41 

Prevence 

rizikových sportů 
4 4 4 5 4 8 4 6 4 43 

Prevence 

rizikového 

chování v 

dopravě 

6 11 10 19 6 20 10 7 6 95 

Prevence rasismu 

a xenofobie 
3 1 6 1 5 4 0 1 0 21 

Prevence 

působení sekt a 

extrémistických 

náboženských 

směrů 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování 

0 0 0 0 5 4 2 2 2 15 

Prevence užívání 

tabáku 
1 1 1 0 2 2 1 3 1 12 

Prevence užívání 

alkoholu 
1 1 1 0 3 2 1 2 1 12 

Prevence užívání 

dalších 

návykových 

látek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prevence 

závislostního 

chování pro 

nelátkové 

závislosti 

(hazard, 

počítačové hry 

apod.) 

0 0 0 0 2 4 2 2 2 12 



 
1. 

ročník 

ZŠ 

2. 

ročník 

ZŠ 

3. 

ročník 

ZŠ 

4. 

ročník 

ZŠ 

5. 

ročník 

ZŠ 

6. r. 

ZŠ / 

prima 

7. r. ZŠ 

/ 

sekunda 

8. r. 

ZŠ / 

tercie 

9. r. 

ZŠ / 

kvarta 

Suma 

sloupců 

Prevence poruch 

příjmu potravy 
2 2 3 1 2 4 2 6 1 23 

Prevence 

kriminálního 

chování 

1 1 0 0 5 4 3 3 2 19 

Prevence 

duševních 

onemocnění a 

psychických 

problémů 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma řádků 29 32 36 34 47 74 37 36 23 348 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných 

preventivních aktivitách a programech 

Program 1 - 52 

1) Název poskytovatele programu: 

Semiramis o.s. 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná primární prevence 

3) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Zážitkový program 

4-a) Pro všeobecnou a selektivní prevenci: označte třídy, ve kterých je realizace tohoto 

programu naplánována, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem 

třídy celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 1 6 

5. ročník ZŠ 1 6 

6. ročník ZŠ / prima 1 6 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 12 

8. ročník ZŠ / tercie 1 6 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 6 

Suma řádků 7 42 

4-b) Pro indikovanou prevenci: uveďte, v jaké podobě plánujete realizovat indikovanou 

prevenci. 



5) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence záškoláctví 

- Prevence rasismu a xenofobie 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- Prevence poruch příjmu potravy 

- Prevence duševních onemocnění a psychických problémů 

Program 2 - -1 

1) Název poskytovatele programu: 

- jiné - 

Doplňující text: škola 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná primární prevence 

3) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

4-a) Pro všeobecnou a selektivní prevenci: označte třídy, ve kterých je realizace tohoto 

programu naplánována, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem 

třídy celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 0 0 

2. ročník ZŠ 0 0 

3. ročník ZŠ 0 0 

4. ročník ZŠ 0 0 

5. ročník ZŠ 0 0 

6. ročník ZŠ / prima 0 0 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 8 

8. ročník ZŠ / tercie 1 4 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 4 

Suma řádků 4 16 

4-b) Pro indikovanou prevenci: uveďte, v jaké podobě plánujete realizovat indikovanou 

prevenci. 

5) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 



Program 3 - -1 

1) Název poskytovatele programu: 

- jiné - 

Doplňující text: město Mělník 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná primární prevence 

3) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

4-a) Pro všeobecnou a selektivní prevenci: označte třídy, ve kterých je realizace tohoto 

programu naplánována, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem 

třídy celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 1 4 

2. ročník ZŠ 1 4 

3. ročník ZŠ 1 4 

4. ročník ZŠ 1 4 

5. ročník ZŠ 1 4 

6. ročník ZŠ / prima 1 4 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 8 

8. ročník ZŠ / tercie 1 4 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 4 

Suma řádků 10 40 

4-b) Pro indikovanou prevenci: uveďte, v jaké podobě plánujete realizovat indikovanou 

prevenci. 

5) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikových sportů 

Program 4 - 76 

1) Název poskytovatele programu: 

Policie ČR 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná primární prevence 

3) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

4-a) Pro všeobecnou a selektivní prevenci: označte třídy, ve kterých je realizace tohoto 

programu naplánována, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem 

třídy celkově stráví. 



 Počet tříd Počet hodin 

1. ročník ZŠ 1 6 

2. ročník ZŠ 1 6 

3. ročník ZŠ 1 6 

4. ročník ZŠ 1 6 

5. ročník ZŠ 1 6 

6. ročník ZŠ / prima 1 6 

7. ročník ZŠ / sekunda 2 12 

8. ročník ZŠ / tercie 1 6 

9. ročník ZŠ / kvarta 1 6 

Suma řádků 10 60 

4-b) Pro indikovanou prevenci: uveďte, v jaké podobě plánujete realizovat indikovanou 

prevenci. 

5) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí 

pracovníci školy 

Aktivita 1 - ŠMP pravidelně informuje pedagogické pracovník... 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

ŠMP pravidelně informuje pedagogické pracovníky o novinkách na poli prevence na 

poradách s cílem navázání fungující spolupráce a rozvoje dovedností v oblasti řešení 

rizikového chování. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

20 

Aktivita 2 - Poskytování odborných konzultací pro pedagogic... 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Poskytování odborných konzultací pro pedagogický sbor, rodiče, žáky 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

60 

Aktivita 3 - Vedení pravidelných schůzek ŠPP 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Vedení pravidelných schůzek ŠPP 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

10 



Aktivita 4 - Účast ŠMP na třídnických hodinách, podpora ... 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Účast ŠMP na třídnických hodinách, podpora TU při vedení třídnických hodin 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

30 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a 

ostatní 

Aktivita 1 - Halloween - rodiče spolu s dětmi a paní učite... 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Halloween - rodiče spolu s dětmi a paní učitelkou připravují výzdobu na tento svátek. Cílem 

je prohloubení vzájemných vztahů mezi rodinou a školou. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

5 

Aktivita 2 - Vánoční vystoupení - spolupráce rodin a pedag... 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Vánoční vystoupení - spolupráce rodin a pedagogického sboru 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

20 

Aktivita 3 - Velikonoce - příprava programu pro první stupe�... 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Velikonoce - příprava programu pro první stupeň ve spolupráci s rodiči a žáky druhého stupně 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

10 

Aktivita 4 - Den dětí - žáci druhého stupně, pedagogové ... 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Den dětí - žáci druhého stupně, pedagogové a rodiče pro první stupeň 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

20 

Aktivita 5 - Konzultace rodiče- žáci - pedagogové 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Konzultace rodiče- žáci - pedagogové 



2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

38 

Aktivita 6 - Srdíčkové dny - získání povědomí o postiž... 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity. 

Srdíčkové dny - získání povědomí o postižených vrstevnících a možnostech jim pomoci 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 

5 

 

 

 


