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Minimální preventivní program 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola Kairos, z.ú. Dobřichovice 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Hana Frydrichová 

Telefon na ředitele 777 312 352 

E-mail na ředitele hanka@skolakairos.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. Martina Sobíšková 

Telefon 607 940 172 

E-mail  martina@skolakairos.cz 

Specializační studium Ne Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání Zatím bez vzdělání. 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Martina Sobíšková 

Telefon 607 940 172 

E-mail  martina@skolakairos.cz 

Specializační studium Ne Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání Zatím bez vzdělání. 

 

Jméno mentora pro 

preventivní aktivity 

Mgr. Miroslav Vosmik 

Telefon 602 189 685 

E-mail  miroslav.vosmik@seznam.cz  

 

 Počet tříd Počet žáků Počet ped. pracovníků 

ZŠ – I. stupeň   1 21 4 

ZŠ – II. stupeň -------------------- ---------------------------- -------------------------------- 

Celkem pedagogů na škole*    4 

Skolní rok:2016/2017 

 

mailto:miroslav.vosmik@seznam.cz
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  

  

Využíváme zejména vlastní příklad, respektujeme osobnost každého dítěte a tímto 
učíme zároveň respektu k ostatním lidem, zvířatům, věcem a přírodě. Vycházíme z 
přirozené touhy dětí poznávat svět a jeho zákonitosti, vše pochopit a učit se. 
Neformujeme děti k průměrnosti, ale k výjimečnosti, k poznání vlastního talentu. 
Vedeme děti k umění spolupráce, k empatii. Učíme děti vyjádřit se, vysvětlit své 
myšlenky a domluvit se. Klademe důraz na komunikační dovednosti. Považujeme 
za smysluplné úzce spolupracovat s rodiči a pořádat společné mimoškolní aktivity 
pro celé rodiny. Máme připravené harmonické a zároveň podnětné prostředí, 
propracované a lety praxe ověřené pomůcky. Vycházíme z principu Jenského 
školství, který spolehlivě funguje od 60. let zejména v Nizozemí, Rakousku a 
Německu. 

I. Preventivní program školy – dlouhodobé strategie:   

- rozvoj kompetencí žáků a sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s 
ostatními, umění týmové práce, konstruktivní řešení konfliktu, otevřená komunikace) 
- pozitivní vnímání sebe sama - rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdravý 
rozvoj osobnosti, (sebevědomí, altruismus, empatie, asertivita, vůle, přejímání 
nosných hodnot) - rozvoj morálního vědomí a vědomí zodpovědnosti   

- pozitivní vnímání druhého, umění vidět hodnotu každého    

- demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití - učení se respektování 
lidských práv, individuálních potřeb a odlišností jednotlivců - zapojení žáků do 
spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole - vedení žáka k přijetí osobní 
zodpovědnosti k daným právům a povinnostem   

- školský sněm: pravidelná setkání všech žáků, pedagogů, vedení školy a rodičů   

- vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole 

- přístup k informacím a práce s informacemi - umění používat různé informační 
zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace - vytváření vlastního názoru, životního 
postoje.  

- poznání základních lidských potřeb (fyzických, psychických, sociálních).   

II. Strategie a metody:  

Důvěra. Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na 
učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, 
podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s 
rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci 
s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy. Na základě dosažení dohody 
o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.   

Skupinová práce. Žáci velkou část vyučování spolupracují, ve dvojicích, ve 
skupinách. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, 
zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak 
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rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka 
za řešení konfliktu).     

Individualizované hodnocení.  Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. 
Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra 
jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální 
talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve 
skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve 
vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.   

Komunikace s rodiči. Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální 
konzultace a vyzývají rodiče, aby tuto možnost využívali. Rodiče mají možnost zapojit 
se do výuky i sociálního dění (ve třídě, ve škole, při mimoškolních aktivitách) v rámci 
svých možností, poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí 
ve škole.   

III. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci:  

Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a 
učení se v reálných situacích   

Třídní teambuilding – práce se skupinovou dynamikou   

Pravidelné společné rozhovory tzv. třídní kruh   

Spolupráce s organizacemi zajišťujícími programy a projekty týkající se prevence 
sociálně patologických jevů a/nebo podpory zdravého (fyzického i psychického) 
vývoje   

V kanceláři školy je k dispozici ředitelka, za kterou se mohou žáci kdykoli zastavit a 
poradit se.   

Vedení školy sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje 
problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení 
vzájemného soužití ve škole. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny 
a školy.   

 
 

3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP K 1.12. 2016 
 

Cíl:  Žáci vidí a respektují jedinečnost každého spolužáka. 

Ukazatele dosažení cíle: Pozorování. Zařazeno denně do rozvrhu formou kruhu 

v rámci integrovaného předmětu Komunikace. 

Zdůvodnění cíle: Rozvoj respektujícího chování vede k bezpečnému 

prostředí a efektivnímu učení. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl je průběžný. 
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Cíl:  Žáci umí beze strachu a nezraňujícím způsobem 

představit a obhájit vlastní postoje 

Ukazatele dosažení cíle: Pozorování. Zařazeno denně do rozvrhu formou kruhu 

v rámci integrovaného předmětu Komunikace. 

Zdůvodnění cíle: Rozvoj komunikativních kompetencí. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl je průběžný. 

 

 

4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY  

a) Pedagogové 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

HOSPITACE JENSKÁ ŠKOLA NĚMECKO  A NÁSLEDUJÍCÍ 

SDÍLENÍ A DISKUZE 

Stručná charakteristika Návštěva Jenské školy v Německu, pro inspiraci, jak 

je Jenský plán aplikován v západní Evropě 

Realizátor/lektor ZŠ HUČÁK 

Počet proškolených pedagogů 3 

Počet hodin 8 

Termín konání LISTOPAD 2016 

 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

KURZ HODNOTOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CYRIL MOONEY 

Stručná charakteristika Kurz se věnuje lidským hodnotám, sebepoznání a 

osobnostnímu rozvoji každého člověka. Učí metody, které 

umožňují a podporují inklusivní výchovu v mezích zdravého 

rozumu. 

Realizátor/lektor Cyril Mooney Education, z.s. 

Počet proškolených pedagogů 1 

Počet hodin 32 

Termín konání 2014 

 

 

 
Název a odborné zaměření Výcvik v rodinné terapii 
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vzdělávání 

Stručná charakteristika Intenzivní výcvik v rodinné terapii k řešení vztahových 

problémů, akreditováno MZ ČR 

Realizátor/lektor LIRTAPS 

Počet proškolených pedagogů 1 

Počet hodin 610 

Termín konání 2009-2012 
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Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

ADHD 

Stručná charakteristika Serie 2 na sebe volně navazujících přednášek, pro laickou i 

odbornou veřejnost 

Realizátor/lektor MUDr. Goetz 

Počet proškolených pedagogů 3 

Počet hodin 6 

Termín konání říjen 2016, leden 2017 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Emoční sebeobrana 

Stručná charakteristika 6 interaktivních seminářů zaměřených na práci s vlastními 

emocemi pro pedagogy, akreditováno MŠMT, otevřeno i 

pedagogickým pracovníkům mimo ZŠ Kairos 

Realizátor/lektor Lukáš Radostný 

Počet proškolených pedagogů 1 

Počet hodin 48 

Termín konání V průběhu roku 2017 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga 

Stručná charakteristika Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga 

Realizátor/lektor VOŠ Svatojanská kolej, Nová Škola, o.p.s. 

Počet proškolených pedagogů 1 

Počet hodin 124 

Termín konání jaro 2016 

 

Pravidelné kazuistické semináře, sdílení zkušeností, intervize, supervize – 

MUDr. Jana Peichlová: témata – vztahy ve třídě, chování žáků, vztah pedagog – 

dítě, pedagog – rodič, vize školy, spolupráce v týmu  

 

 

b) Žáci  

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 

 

Ročník Předmět Téma Časová dotace Vyučující 

1.-5. Komunikace Záškoláctví 1 Mgr. Martina Sobíšková 

1.-5. Expedice Rizikové chování 10 Mgr. Martina Sobíšková 
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1.-5. Družina Zdravé stravování – 

příprava svačin 

Průběžně během 

celého školního 

roku 

Ing. Lucie Zuda Ph.D. 

1.-5. Družina Vodácký kroužek – 

bezpečné chování u vody 

a na vodě 

5 Ing. Jan Habart Ph.D., Bc. 

Marek Šálek 

1.-5. Projektové dny Dentální hygiena 3 Mgr. Kateřina Vokurková 

1.-5. Projektové dny Bazén 2 Bc. Marek Šálek 

1.-5. Projektové dny Chování pod vlivem 

alkoholu 

1 Mgr. Martina Sobíšková 

1.-5. Interaktivní 

přednáška 

Sport  3 Vojtěch Zapletal, 

reprezentant ve slalomu na 

divoké vodě 

1.-5. Komunikace Kouření 1 Mgr. Martina Sobíšková 

1.-5. Komunikace Informační technologie 1 Mgr. Martina Sobíšková 

1.-5. Přednáška Poruchy příjmu potravy 1 MUDr. Jana Peichlová 

1.-5. Pohyb a umění Bezpečí v sokolovně a 

hodnoty Sokola 

2 Mgr. Martina Sobíšková 

1.-5. Expedice Lyžařský výcvik- pravidla 

FIS 

2 Mgr. Martina Sobíšková 

 

Spolupracující organizace: 

Mgr. Miroslav Vosmik 

MUD. Jana Peichlová 

Život bez závislostí – PhDr. H. Vrbková info@zivot-bez-zavislosti.cz  

www.prevence-praha.cz 

Policie ČR 

Dentální hygienistka Mgr. Kateřina Vokurková, pracoviště zubního lékaře 

MUDr. Taťána Hladišová 

Skutečně zdravá škola  

 

mailto:info@zivot-bez-zavislosti.cz
http://www.prevence-praha.cz/
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Rodiče 

Název programu Konzultace 

Stručná charakteristika 

programu 

Předávání informací, podpora rodičovských 

kompetencí, poradenství 

Realizátor Mgr. Hana Frydrichová 

Počet hodin programu Dle potřeby 

Termín konání Dle dohody, pravidelné konzultace 

Zodpovědná osoba  Mgr. Hana Frydrichová 

 

Název programu ADHD 

Stručná charakteristika 

programu 

Série 2 na sebe volně navazujících přednášek, pro laickou i 

odbornou veřejnost 

Realizátor MUDr. Goetz 

Počet hodin programu 6 

Termín konání říjen 2016, leden 2017 

Zodpovědná osoba  Ing. Lucie Zuda, Ph.D. 

 

Název programu Rodinná terapie 

Stručná charakteristika 

programu 

Pomoc rodinám ve složitých životních situacích 

Realizátor Mgr. Hana Frydrichová 

Počet hodin programu Dle potřeby 

Termín konání Dle dohody 

Zodpovědná osoba  Mgr. Hana Frydrichová 

 

Název programu Emoční sebeobrana pro rodiče 

Stručná charakteristika 

programu 

Cyklus 6 interaktivních seminářů  

Realizátor Mgr. Lukáš Radostný 

Počet hodin programu 48 

Termín konání V průběhu roku 2017 

Zodpovědná osoba  Mgr. Hana Frydrichová 
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5. EVALUACE   

 

A) Kvalitativní hodnocení 

Na základě precizního pozorování a zpětných vazeb je zřejmé, že se postupně daří 

naplňovat stanovené cíle. 

V následujícím období budou vyhotoveny dotazníky pro děti a rodiče dětí, aby mohla 

být dále posuzována míra naplnění stanovených cílů. 
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B) Kvantitativní hodnocení 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 

RCh 

 

Počet vzdělávacích aktivit 5 

Počet celkově proškolených pedagogů  4 

Počet hodin 777 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

 

Počet  

aktivit 

Počet  

hodin 

Počet zúčastněných 

rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH – 

konzultace, diskuze, besedy, sněmy 

20 40 25 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické preventivní aktivity, reagující na 

individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce 

Blok primární prevence 2 10 4 

Interaktivní seminář 1 10 3 

Beseda  0 0 0 

Komponovaný pořad 0 0 0 

Pobytová akce 1 10 40 

Situační intervence 15 12 10 

Jiné 0 0 0 

 

 

Volnočasové aktivity při škole Počet aktivit Počet žáků 

Školní družina 5 9 

Školní kroužky 3 13 

Víkendové akce školy 0 0 

Prázdninové akce školy 0 0 

Jiné – lyžařský výcvik 1 10 

 
 


