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ZŠ Zaječice                                         Školní poradenské pracoviště 

Školní preventivní strategie 

Školní roky 2020/2024 

Příloha č. 5 - Školní poradenské pracoviště 

Č.j. ZŠ/DKŠ/11/p5/2020 

 

1. Základní údaje o škole 

 

Základní škola, Zaječice, okres Chrudim 

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

538 35 Zaječice 49 

tel.: 601 591 753, 727 834 417 

email: zszajecice@centrum.cz, webové stránky: www.skolazajecice.cz 

 

Školní poradenské pracoviště 

 

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy a výchovný poradce 

Mgr. Ilona Cinková, školní metodik prevence 

 

2. Cílové skupiny 
 

• žáci školy 

• zákonní zástupci žáků 

• učitelé 

 

3. Zmapování situace v oblasti rizikového chování pro vytýčení cílů školní preventivní strategie 
 

Sociální a jiné okolí školy 
 

Základní škola, Zaječice, okres Chrudim je málotřídní školou s pěti ročníky ve čtyřech třídách. Zaječice 

čítají okolo tisíce obyvatel, což je jeden z aspektů, který se podílí na rodinném charakteru školy. 

Školu navštěvují žáci ze Zaječic, Bítovan a okolních vesnic. Složení obyvatelstva je běžné, bez 

výraznějšího zastoupení vyloučených skupin. 

Spolupráce mezi zřizovatelem a školou je na dobré úrovni.  
 

V rámci nespecifické prevence v obci spolupracujeme s Osvětovou besedou Zaječice, podílíme se na 

občanském dění v obci. Volnočasové aktivity organizujeme společně s DDM Chrudim, TJ Sokol 

Zaječice.  
 

Aktivně spolupracujeme i se zákonnými zástupci žáků a nezávislými organizacemi (Archa Chrudim, 

PPP Chrudim a další). 

 

Informace od učitelů  

Učitelé hodnotí situaci v oblasti projevů rizikového chování za únosnou. Největší rezervy spatřují v 

oblasti vztahů mezi žáky, dodržování pravidel slušného chování. K řešení situace přispějí vhodná forma 

prevence, dobrá spolupráce se zákonnými zástupci.  
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Informace od rodičů  

Rovněž rodiči je akcentována oblast vzájemných vztahů mezi žáky. Tato informace vyplývá zejména z 

diskuse během třídních schůzek, emailové komunikace učitelů s rodiči a dotazníkového šetření Mapa 

školy.  

 

Informace od žáků  

Z výsledků šetření Mapa školy lze usuzovat, že se žáci cítí ve škole bezpečně. Jednotně nevyplynula z 

žádných dotazníků, ani diskusí se žáky během třídnických hodin žádná oblast, která by se jevila jako 

jednoznačně problematická. Z řešení běžných situací ale vyplývá, že je třeba posílit opět oblast 

vzájemných vztahů. K tomu slouží hodiny, kde může ve vztahové rovině se žáky pracovat třídní učitel, 

jedná se o hodiny zvolené třídní učitelkou. Významná pro identifikaci vzájemných vztahů mezi žáky je 

rovněž škola v přírodě.  

 

Informace z vyhodnocení Preventivních programů realizovaných v uplynulých letech  

Škola se bude zabývat v rámci prevence všemi oblastmi rizikového chování, pro období 2020-2024 s 

důrazem na oblast vztahovou (práce s třídními kolektivy), nastavení pravidel třídy. Ostatní oblasti budou 

ve zvýšené míře zahrnuty v jednotlivých Preventivních programech dle potřeby. 

 

4. Stanovené cílů školní preventivní strategie  
 

Dlouhodobé cíle vyplývající ze vstupních informací  
 

✓ Posilovat zdravé sebevědomí a sebeuplatnění v kolektivu.  

✓ Podpořit práci třídních učitelů se třídními kolektivy.  

✓ Pomáhat adaptaci nových žáků.  

✓ Vytvářet podmínky pro pocit bezpečí žáků a pedagogů, udržovat zdravé klima ve škole. 

Monitorovat a řešit násilí a agresi mezi žáky.  

✓ Pracovat na pozitivních vztazích mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem.  

✓ Předcházet výskytu šikany.  

✓ Spolupracovat se zákonnými zástupci žáků.  

✓ Vést žáky k zodpovědnosti za své chování s akcentem na bezpečnost v různých situacích.  

✓ Zajistit volnočasové aktivity.  

✓ Podporovat zdravý životní styl.  

✓ Preventivně působit na bezpečnou internetovou komunikaci po sociálních sítích. 

 

Střednědobé cíle vyplývající z dlouhodobých cílů  
 

✓ Zvyšovat kompetence práce třídních učitelů se žáky prostřednictvím vhodných školení.  

✓ Novým žákům zajistit při nástupu základní informace o škole a jejím fungování, pomoci při 

orientaci v budově.  

✓ Začínajícím učitelům pomoci v oblasti systémového přístupu k výchovně-vzdělávacímu 

procesu, v oblasti metod a forem vyučování.  

✓ Dále vzdělávat pedagogický sbor v problematice šikany, u nových učitelů zajistí proškolení 

školní metodik prevence.  

✓ Pravidelně komunikovat se zákonnými zástupci nejen elektronicky (písemně), ale také osobně 

(minimálně na třídních schůzkách a konzultacích). 

✓ Zajistit poradenství pro třídní učitele prostřednictvím konzultací s výchovným poradcem a 

školním metodikem prevence.  

✓ Ve spolupráci s DDM Chrudim a ostatními organizacemi zajistit dostatek zájmových kroužků 

a činností.  

✓ Vést žáky k osvojování návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu.  
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Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů  
 

✓ Krátkodobé cíle budou stanoveny na jeden školní rok, budou součástí Preventivního programu 

školy. 

 

 

5. Evaluace školní preventivní strategie  
 

Zhodnocení dlouhodobých a střednědobých cílů této strategie je realizováno vždy na konci období, 

stává se součástí východiska pro strategii na další období. Krátkodobé cíle jsou vyhodnocovány na 

konci každého školního roku, zpráva o vyhodnocení je součástí výroční správy.  

 

 

Vypracoval Mgr. Radek Machatý 

Mgr. Ilona Cinková 

ředitel školy 

školní metodik prevence 

Schválil Mgr. Radek Machatý ředitel školy 

 

 

 

 

V Zaječicích dne 29. srpna 2020 

 

 

 

 

 

      _________________________________________ 

       Mgr. Ilona Cinková, metodik prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


