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                                                   Preventivní program 2021/22 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková 
organizace 
 
                                                                        

Jméno a příjmení ředitele PhDr. Bc.  Jana Churáčková 

Telefon na ředitele 272738443 

E-mail na ředitele churackova@zseden.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. Barbara Hůlová 
 

Telefon 267310674, l. 221 

E-mail  hulova@zseden.cz 

Specializační studium Ano          

Realizátor vzdělávání z.s. Život bez závislostí 

 

Jméno výchovného poradce  Mgr. Helena Kofroňová/ Mgr. Jitka Čalová 

Telefon  267310674, l. 213/ 267310674, l. 224 

E-mail   kofronova@zseden.cz/ calova@zseden.cz 

Specializační studium  ano   

Realizátor vzdělávání PedF UK 

 

Jméno školního psychologa  Mgr. Barbora Hyklová 

Telefon 267310674, l. 214 

E-mail   hyklova@zseden.cz 
 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

Přípravná třída 1 13 1 

ZŠ - I stupeň   13 300 13 

ZŠ - II.stupeň  11 278 21 

Víceleté gymnázium      

4leté gymnázium      

SŠ – ostatní    

Celkem pedagogů na škole* 

25 591 

(včetně vychovatelů a 

asistentů) 53 

 

mailto:kofronova@zseden.cz/
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  

 
Charakteristika školy 
 
Na naší škole je udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je 
určena zejména pro děti, jejichž rodiče vnímají pohyb jako důležitou součást zdravého životního stylu. 
Vytvořený školní vzdělávací program nese motivační název „Se sportem za vzděláním“. Naše škola 
je zapojena do programu Škola podporující zdraví, máme titul Zdravá škola, Etická škola, Škola pro 
demokracii. 
Sportovní zaměření s sebou však nese i určitá rizika, na která je třeba se v preventivním programu 
zaměřit. Projevuje se u některých žáků nepřirozenou mírou soutěživosti, což se odráží v chování 
některých žáků, kteří se prosazují na úkor ostatních, a vytlačováním slabších jedinců z pozic. Naši 
žáci dojíždějí z celé Prahy a okolí a v hodnotovém žebříčku některých rodin sportovců není škola na 
čelním místě. Hlavní je dosažení dobrého výkonu ve zvoleném sportu.  
Objevují se konflikty v třídních kolektivech (hokejisté – fotbalisté, sportovci – tzv. nesportovci, slávisté 
– žáci na hostování). Další problémy přináší nízký počet dívek ve většině tříd na druhém stupni, což 
může být pro žákyně v určitém věku náročné. Je jasné, že v takto specifickém složení se objevují 
problémy. 
Vyšší riziko výskytu negativních jevů spočívá ve velkých nárocích kladených na žáky ze strany rodičů, 
trenérů a učitelů. To může vést k selhání osobnosti a inklinaci k rizikovému chování. Na druhé straně 
jen výjimečně řešíme rizikové chování typu experimentování či dokonce závislosti na návykových 
látkách včetně kouření, záškoláctví atp. 
Posilujeme pozitivní vazby mezi dětmi nejen sportovními aktivitami, ale např. i využíváním hodin 
etické výchovy, participací dětí na dění ve škole prostřednictvím školního parlamentu, možností přímo 
či prostřednictvím schránky důvěry oslovit člena školního poradenského pracoviště, funguje patronát 
devátých ročníků nad žáky prvních tříd, péče starších žáků o mladší spolužáky, např. Sportovní den, 
škola v přírodě, projektové dny aj.  
V loňském školním roce naše škola zažila nové období – distanční výuku. Žáci, učitelé i rodiče ji ve 
většině případů zvládli velice dobře. Nejen vzhledem k výbornému technickému zázemí, práci 
v Teams a Office 365, se kterým všichni pravidelně pracujeme již několik let.  
Na distanční vzdělávání a návrat do běžného režimu se pedagogický sbor připravoval na Týmové 
sborovně. Čas strávený v období distančního vyučování se nejspíše projeví změnou vztahů 
v kolektivech tříd, skupin a obecně vztazích. Pedagogové průběžně sledovali chování jednotlivých tříd 
i jednotlivců během distančního vzdělávání i následně po návratu žáků do školy z hlediska možného 
výskytu rizikového chování. Na základě vyhodnocení budou TU aktualizovat svoje zakázky na 
prevenci pro příští školní rok a budou nadále spolupracovat se školním psychologem a metodikem 
prevence. 
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3. STANOVENÍ CÍLŮ PP  
Cíl:  Začínáme znovu (Covid) 

Ukazatele dosažení cíle:      zvládnutí situace 

Zdůvodnění cíle:      informovanost, zvládnutí situace, zabránění panice  

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

     bezpečné a zdravé prostředí školy 
 

 
 

Cíl:    Týmová spolupráce, vzájemná pomoc, respekt 

  Eliminace soutěživosti ve výuce 

Ukazatele dosažení cíle:       každoroční autoevaluační šetření, dotazníkové šetření (absolventi) 

Zdůvodnění cíle:       viz charakteristika školy a koncepce  

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

      vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole 
      bezpečné a zdravé prostředí školy 
 

 

 

Cíl:    Školní parlament 

Ukazatele dosažení cíle: evaluace na konci školního roku 

Zdůvodnění cíle: další růst aktivity a samostatnosti žáků 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole 
bezpečné a zdravé prostředí školy 
vzájemné respektování a principy demokracie 

 

Cíl:  Adaptační výjezd 1. a 6. ročníků 

Ukazatele dosažení cíle: metodik prevence, školní psycholog, TU – monitoring 

Zdůvodnění cíle: respekt, spolupráce, eliminace rivality a soutěživosti 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve třídě 
bezpečné a zdravé prostředí školy 
vzájemné respektování 

 

Cíl:        Podpora sounáležitosti se školou 

Ukazatele dosažení cíle: metodik prevence, školní psycholog, TU – monitoring, hodiny EV 

Zdůvodnění cíle: charakteristika a koncepce školy 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole 
bezpečné a zdravé prostředí školy 
vzájemné respektování 
 

 

 

Cíl:        Zkvalitnění spolupráce TU a trenérů ledního hokeje a kopané 

Ukazatele dosažení cíle: evaluace na konci školního roku 

Zdůvodnění cíle: chování žáků (soutěživost, rivalita) viz charakteristika školy 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole  
bezpečné a zdravé prostředí školy 
vzájemné respektování 
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a) Pedagogové 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

   
Týmová sborovna 
    
    

Stručná charakteristika    Formativní hodnocení, příprava školního roku 

Realizátor/lektor     vedení školy, učitelé ZŠ Eden 
   

Počet proškolených pedagogů 49 

Počet hodin 14  

Termín konání   23.- 24.8. 2021 

 

  
Školní poradenské pracoviště 
 

Stručná charakteristika Pravidelné schůzky vedení školy, výchovných poradců, školního 
psychologa, metodika prevence a speciálního pedagoga 
 

Termín konání 1krát za měsíc 

 

  
Pedagogické rady 
 

Stručná charakteristika Pravidelné schůzky vedení školy a pedagogických pracovníků 
 

Termín konání 1krát za měsíc 

 

  

Supervize 

Stručná charakteristika Možnost supervizních setkání (jednotlivě či prac. tým) 

Termín konání 1x měsíčně či dle aktuální potřeby 

 

  
Schůzky pracovních týmů 
 

Stručná charakteristika Schůzky pedagogických pracovníků dle oblasti vzdělávání, 
aktivity na podporu wellbeingu, např. možnost sdílení a 
neformální setkávání 
 

Termín konání Srpen, říjen, prosinec, březen, květen 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuálního plánu DVPP. 

 

b) Žáci  

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování dle ŠVP. 
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Specifická prevence 

Název programu Komplexní program primární prevence rizikového chování 

Typ programu  Komplexní program primární prevence rizikového chování 

Stručná charakteristika 

programu 

Primární prevence probíhá dle konkrétních zakázek TU 

 

Realizátor Život bez závislostí 

Cílová skupina 4.-9. ročník 

Počet žáků v programu 395 

Počet hodin programu 2/2 h  

Návaznost programu na cíle MPP Bezpečné a zdravé prostředí školy 

Pozitivní sociální klima 

Vzájemné respektování 

Ukazatele úspěšnosti Postoje a chování pozorovatelné pedagogy 

Termín  Školní rok 2021/22 

Zodpovědná osoba Mgr. Barbara Hůlová 

 

Název programu Živá knihovna 

 

Typ programu  Zážitkový, prožitkový 

Stručná charakteristika 

programu 

Program zaměřený proti stereotypům a předsudkům 

Realizátor Amnesty International 

Cílová skupina Deváté ročníky 

Počet žáků v programu 54 

Počet hodin programu 4 h 

Návaznost programu na cíle MPP Bezpečné a zdravé prostředí školy 

Pozitivní sociální klima 

Vzájemné respektování 

Ukazatele úspěšnosti Postoje a chování pozorovatelné pedagogy 

Termín  Jaro 2022 

Zodpovědná osoba Mgr. Barbara Hůlová 

 

 

Název programu  

 Vazební věznice Pankrác 

Typ programu Zážitkový, prožitkový 

Realizátor TU 
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Cílová skupina Žáci starší 15 let 

Počet žáků v programu Žáci starší 15 let 

Počet hodin programu 4 h 

Návaznost programu na cíle MPP Bezpečné a zdravé prostředí školy 

Prevence kriminálních činů a jednání 

Termín  Červen 2022 

Zodpovědná osoba Mgr. Barbara Hůlová 

 

Název programu Sociometrie 

 

Typ programu screening 

Stručná charakteristika 

programu 

Zmapování vztahů ve třídách 

Vývoj většího respektu mezi vrstevníky 

Realizátor TU, školní psycholog, metodik prevence, www.proskoly.cz 

Cílová skupina Celá škola 

Počet žáků v programu 578 

Návaznost programu na cíle MPP Bezpečné a zdravé prostředí školy 

Pozitivní sociální klima  

Vzájemný respekt 

Ukazatele úspěšnosti Postoje a chování pozorovatelné pedagogy 

Termín  Podzim 2021 

Zodpovědná osoba Mgr. Barbara Hůlová, Mgr. Barbora Hyklová 

 

Název programu Hodiny etické výchovy 

Typ programu výukový 

Stručná charakteristika 

programu 

Zmapování vztahů ve třídách 

Vývoj většího respektu mezi vrstevníky 

Realizátor TU  

Cílová skupina 4. – 9. ročník 

Počet žáků v programu 395 

Návaznost programu na cíle MPP Bezpečné a zdravé prostředí školy 

Pozitivní sociální klima  

Vzájemný respekt 

Ukazatele úspěšnosti Postoje a chování pozorovatelné pedagogy 

Termín  celoročně 

Zodpovědná osoba TU, Mgr. Barbara Hůlová 

 

Název programu „Eden čte svým žákům“ 

Stručná charakteristika 

programu 

 

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ 



7 

 

Realizátor dobrovolníci 

Počet hodin programu 1krát týdně 20 minut 

Termín konání Říjen 2021–červen 2022 

Zodpovědná osoba  Mgr. Zuzana Cháberová 

 

Název programu NNTB – nenech to být 

Stručná charakteristika 

programu 

Online schránka důvěry 

Webové stránky, mobilní aplikace 

 

Realizátor  
MŠMT ČR, Linka důvěry, PPP Brno 
 

Termín konání Září 2021–červen 2022 

Zodpovědná osoba  Mgr. Barbara Hůlová 

 

Název programu  Klima školy 

Stručná charakteristika 

programu 

Dotazníkové šetření 

 

 

Realizátor  
Česká asociace školních metodiků prevence 
 

Termín konání Květen 2022 

Zodpovědná osoba  Mgr. Barbara Hůlová 

 

Dále probíhají i jiné projekty dle aktuální nabídky a potřeb (Run and Help, návštěva DKC…..). 
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c) Rodiče 

Název programu Tripartitní schůzky 

 

Stručná charakteristika 

programu 

Setkání rodičů, žáka a třídního učitele 

Realizátor TU 

Počet hodin programu Podle počtu žáků ve třídě 

Termín konání Listopad 2021 

Zodpovědná osoba  TU 

 

Název programu Edukavárna 

Stručná charakteristika 

programu 

Neformální setkání rodičů a učitelů 

Realizátor Ped. pracovníci 

Termín konání 6.10., 10.11., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5. 

Zodpovědná osoba  Pověření pedagogové 

 

Název programu Projektové dny 

Předvánoční dílny 

Velikonoční jarmark 

Stručná charakteristika 

programu 

Neformální setkání rodičů a učitelů 

Realizátor TU a žáci 

Termín konání Během školního roku 

Zodpovědná osoba  PhDr. Bc.  Jana Churáčková 

 

Název programu Nadační fond ZŠ Eden 

 

Stručná charakteristika 

programu 

Zmírnění sociálních rozdílů mezi dětmi 

Realizátor Správní rada NF ZŠ Eden 

Termín konání Od 3.8.2017 

Zodpovědná osoba  PhDr. Bc.  Jana Churáčková 

 

 

Září 2021                                                                                  Mgr. Barbara Hůlová 
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