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Základní údaje
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Ředitel (Statutární zástupce):
Mgr. Dalibor Dudek
Adresa:
Školní 2400, 251 01 Říčany
Škola a její vnitřní zdroje
Charakteristika školy
3. ZŠ u Říčanského lesa je velkou sídlištní úplnou školou s prvním až devátým
ročníkem. Do školy dochází téměř 650 žáků z různého sociálního prostředí. Budova
školy se skládá ze tří pavilonů, které reprezentují jednotlivé stupně, žáci se tak velmi
často na chodbách školy potkávají.
Škola je vybavena počítačovými učebnami, učebnami s projektory a učebnami, které
dobře slouží preventivním programům.
Základním dokumentem vymezujícím práva a povinnosti zaměstnanců školy, rodičů
a žáků je Školní řád.
Programy prevence mají v naší škole velkou tradici již od svého založení.
Rizikové faktory v naší škole
Na základě řešených situací z let minulých a z dotazníkového šetření napříč třídami
jsme pro školní rok 2019/20 shledali jako největší rizika naší školy takto:
 Rizikové používání mobilních telefonů
o riziková komunikace
o tvorba nevhodných webových stránek
o umisťování nevhodných a zesměšňujících fotografií na sítě
 Sebepoškozování
 Vztahy mezi žáky
o slabé socio-osobnostní dovednosti
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Riziková místa:
 kmenové třídy
 toalety
 šatny
Školní poradenské pracoviště
ŠPP se skládá ze školního metodika prevence, dvou výchovných poradkyň a
školního psychologa. ŠPP spolu s třídními učiteli a vedením školy velmi intenzivně
komunikuje. Jednou měsíčně má společné schůzky, ze kterých je pořizován zápis, a
mezi jednotlivé pracovníky jsou rozděleny úkoly. ŠPP často o postupech při řešení
rizikového chování rozhoduje ve sboru a hlavním realizátorem aktivit je školní
metodik prevence. Od letošního roku bude v týmu i speciální pedagog. ŠPP své
aktivity reflektuje vedení školy jednou týdně.
Školní metodik prevence Mgr. Vojtěch Vytiska v této pozici působí 5. rokem a
v letošním roce dokončuje celoživotní dvouleté specializační studium na Univerzitě
Karlově.
ŠPP pravidelně odebírá odborné časopisy.
ŠPP u šaten ve škole disponuje info nástěnkou, která je pravidelně aktualizována.
Více informací najdete přímo na webových stránkách pracoviště, které jsou uvedeny
na webu školy.
Kontakty na pracovníky:
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň: marketa.holanova@zs.ricany.cz
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň: iva.cervenkova@zs.ricany.cz
Školní metodik prevence: vojtech.vytiska@zs.ricany.cz
Školní psycholog: miroslav.pokorny@zs.ricany.cz
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Škola a její vnější zdroje
Škola je zapojena do komunikace s různými organizacemi a institucemi: OSPOD,
Policie ČR, městská Policie, Středisko výchovné péče – Klíčov a PPP.
Dlouhodobě spolupracujeme s neziskovkami Cesta Integrace a Projekt Odyssea.,
Ve městě funguje velké množství mimoškolních aktivit, některé i přímo ve škole.
Rovněž ve městě působí nízkoprahový klub Cesta.
Konkrétní realizované aktivity jsou uvedeny ve zprávě školního metodika prevence
za rok 2018/19.
Kontakty na jednotlivé organizace a instituce jsou uvedeny v kapitole Kontakty.
Monitoring
Primární všeobecný monitoring rizikového chování provádí zejména třídní učitel,
který je první osobou, ke které se děti obracejí.
Dále rizikové chování a prevenci provádí aktivní přestávkový dozor, který sleduje, co
se o přestávkách děje nejen v kmenových třídách, ale i na toaletách, v šatnách a
před jídelnou.
V případě výskytu rizikového chování třídní učitel kontaktuje školního metodika
prevence a ten rozhoduje o dalším postupu.
Další monitorovací nástroje:
Běžně ve třídách používáme SORAD analýzu třídního klimatu; analýzu klimatu pro 1.
stupeň ZŠ, dotazníky pro mapování vztahů, využíváme dotazníků školní motivace,
psychologické dotazníky atd.
Rovněž jednou ročně realizujeme internetový dotazník napříč školou, jehož závěry
předáváme rodičům.
V neposlední řadě využíváme systém nepovinných třídnických hodin.
Od letošního roku bychom se rádi aktivně zapojili do projektu „Nenech to být“, který
slouží jako virtuální schránka důvěry a žáci se skrze ni mohou se svými problémy
kompetentním osobám svěřit online. Naším úkolem pro tento ročník bude informovat
a naučit děti a rodiče schránku využívat.
Kontakty:
Středisko výchovné péče
Klíčov: https://www.klicov.cz/
Dobřichovice: http://www.svpd.cz/
Pedagogicko psychologická poradna
http://www.pppstredoceska.cz
Pracoviště poradny se nachází přímo v budově této školy ve 3. poschodí.
Krizová centra
Dětské krizové centrum: http://www.ditekrize.cz/
Linka bezpečí: https://www.linkabezpeci.cz/
Nenech to být: https://www.nntb.cz/
Rodičovská linka: http://www.rodicovskalinka.cz
Centrum Locika: http://centrumlocika.cz/ - děti ohrožené domácím násilím
Terapeutická centra
Modré dveře: http://www.modredvere.cz/cz/modre-dvere-ricany
Spolupracující organizace
Cesta Integrace: http://www.cestaintegrace.cz/
Projekt Odyssea: http://www.odyssea.cz/
Nízkoprahový klub Cesta: http://www.cestaintegrace.cz/index.php/nzdm-klubcesta/aktuality
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Info
http://www.prevence-info.cz/
https://www.drogy-info.cz/
Legislativa
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti
resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2019 –2027.
Zákon č.65/2017Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon
Vyhláška č.72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a
školských zařízení
Metodické pokyny MŠMT k jednotlivým typům rizikového chování, které jsou volně
ke stažení: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumentydoporuceni-a-pokyny
Cíle školního preventivního programu
Dlouhodobé cíle:
 Školní a třídní klima, které bude snižovat projevy rizikového chování na co
nejmenší možnou míru.
 Důvěrný a bezpečný vztah mezi žáky, rodiči a učiteli. Chceme, aby se ani
rodiče, ani žáci nebáli na školu při problémech obracet a důvěřovali
zaměstnancům školy v tom, že jim dobře a kompetentně poradí a pomohou.
 Vytvořit ze školy prostor, kde se rodiče budou v oblasti rizikového chování
vzdělávat a budou o něm besedovat. Domníváme se, že právě oni jsou pro
zdravý socio-osobnostní vývoj dítěte naprosto klíčoví.
 Chceme žáky naučit, aby se v kybersvětě pohybovali bezpečně a zdravě, dále
chceme, aby se naučili rozlišovat, co je fikce a co realita.
 Integrace osobnostní a sociální výchovy do Školního vzdělávacího programu
školy jako povinného předmětu.
Krátkodobé cíle:
 Rozsáhlá edukace žáků a rodičů ohledně výskytu rizikového chování na síti a
snížení tohoto výskytu
 Aktivní využívání projektu Nenech to být
 Edukace rodičů v oblasti prevence rizikového chování
 Implementace krizového plánu školy do Školního programu
 Navýšení prostředků na všeobecnou primární prevenci do dalších let
 Efektivní zapojení selektivní prevence
 Vytvoření systému monitoringu výskytu rizikového chování
4

Aktivity
Ve Školním preventivním plánu uvádíme aktivity, které již máme nasmlouvané nebo
které se nasmlouvat chystáme. Další aktivity potom realizujeme na základě aktuální
poptávky či nabídky.
Realizované aktivity vykazujeme v systému výkaznictví pod hlavičkou MŠMT a
uvádíme je v závěrečné zprávě z předchozího roku.
Pro školní rok 2019/20 máme vzhledem k našim cílům naplánovány tyto aktivity:
1) Program dlouhodobé primární prevence
Realizátor: Cesta Integrace – certifikovaná organizace, která v naší škole
dlouhodobě zajišťuje programy dlouhodobé primární prevence. Programy jsou ušity
na míru jednotlivým ročníkům.
http://www.cestaintegrace.cz/
Programy jsou zaměřeny na následující rizikové chování:
Prevence šikany a projevů agrese
Prevence záškoláctví
Prevence rizikových sportů
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 kriminálního chování
Pro koho: Vzhledem k získání dotace z krajských fondů jsme v letošním školním roce
schopni realizovat programy primární prevence pro 5. – 9. Ročník (celkem 13 tříd)
v rozsahu 4 dvouhodinových programů za školní rok pro každou třídu.
2) Selektivní prevence v 7. ročníku
Realizátor: Projekt Odyssea
http://www.odyssea.cz/kurzy-pro-zaky/jednodenni-kurzy/selektivni-program-primarniprevence
Pro koho: problematický kolektiv v 7. ročníku
3) Dopravní výchova
Realizátor: Cesta Integrace
Pro koho: 3x program pro 3 třídy 4. ročníku
4) Kyberšikana I. – pro žáky 1. stupně
Realizátor: Cesta Integrace
Pro koho: pro 3 třídy 3. a 3 třídy 4. ročníku v rozsahu 6 hodin
5) Kyberšikana II. – pro žáky 2. stupně, rodiče a pedagogický sbor
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Realizátor: CZ.NIC nebo E-bezpečí
Pro koho: 10 tříd 2. stupně + program pro rodiče a pedagogy
6) Zřízení schránky důvěry Nenech to být
Realizátor: školní metodik prevence
Pro koho: všechny žáky, rodiče i pedagogy
Cíle je snadná dostupnost schránky důvěry z pohodlí domova.
7) Tvorba newsletteru
Realizátor: školní metodik prevence
Pro koho: pravidelné informování rodičů žáků školy o seminářích, přednáškách,
webech a dalších preventivních materiálech
8) Semináře pro rodiče
Realizátor: školní metodik prevence
Pro koho: dvakrát do roka seminář na téma rizikového chování: letos
sebepoškozování, kouření
9) Dotazníková šetření:
Realizátor: školní metodik prevence
Dotazníková šetření pro žáky i pedagogy zaměřené na sledování klimatu školy
10) Žádost o krajskou dotaci a větší rozpočet od zřizovatele
Realizátor: školní metodik prevence, vedení školy
Krizový plán
Krizový plán při výskytu rizikového chování je přílohou tohoto dokumentu. Je
k dispozici vyučujícím i školní družině a zveřejněn na školním webu.
Vyhodnocení ŠPP
Školní program prevence je vyhodnocován školním metodikem ke konci školního
roku. Ve zprávě vyhodnocuje efektivitu realizovaných aktivit, naplňování
krátkodobých i dlouhodobých cílů a na základě potřeby a monitoringu navrhuje cíle
pro další školní rok.
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Zprávu najdete na webových stránkách školy i webových stránkách poradenského
pracoviště.
Příloha: Krizový plán při výskytu rizikového chování (25 stran)
Vypracoval: Mgr. Vojtěch Vytiska
Za správnost: Mgr. Dalibor Dudek
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