
Projekt  

 

1. Předmět:   Dlouhodobý, celoškolní projekt 

 

2. Název projektu:   CO DĚLAT, KDYŽ…, PŘEDCHÁZÍME RIZIKOVÉMU 

CHOVÁNÍ 

3. Třída (y): 1. až 9. ročníky 

 

4. Časový harmonogram: září – červen 2017/2018 

 
 

                                             Počet hodin věnovaných prevenci /školní rok 

OBLAST PREVENCE 1., 2. 

roč. 

3., 4. 

roč. 

5., 6. 

roč. 

7., 8.,  9. 

roč. 

Celkový počet 

hodin/školní rok 

 

Záškoláctví 1 0 1 0 2 

Šikana/agrese 1 3 3 4 11 

Rizikové sporty/doprava 1 2 3 2 8 

Rasismus/xenofobie 0 1 1 1 3 

Sekty 0 1 1 1 3 

Sexuální rizikové 

chování 

0 1 2 4 7 

Adiktologie 2 2 4 2 10 

Týrání/zneužívání 1 1 1 1 4 

Poruchy příjmu potravy 0 2 4 2 8 

 6 13 20 17 56 

 
1. stupeň 

 

Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Příslušnost k subkulturám, homofobie, náboženské 

sekty 

 8P 

květen Rasismus, xenofobie  9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 

 

 

 

 

 



2. stupeň 

 

Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Extrémismus, náboženské sekty  8P 

květen Rasismus, xenofobie, příslušnost k subkulturám, 

homofobie 

 9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 

5. Výstupy (cíle projektu):  

- plní se znalosti, dovednosti a kompetence stanovené MPP školy v kapitole 5. 4 

 

6. Kompetence: (viz. MPP, kapitola 5. 4) 
    
KOMPETENCE K UČENÍ 

- vhodně motivujeme žáky  

- uplatňujeme individuální přístup k žákům 

- vedeme žáky ke kritickému hodnocení a sebehodnocení, k obhájení vlastního názoru 

- učíme žáky pracovat trpělivě, poučit se z vlastních chyb 

- dáváme žákům prostor na vlastní názor, postupy, nápady 

 

KOMPETENCE  K  ŘEŠENÍ  PROBLÉMŮ 

- učíme žáky najít správné postupy v řešení problému 

- podporujeme kreativitu každého jedince 

- vybíráme vhodné metody postupů se zřetelem na věk a zkušenosti žáků 

- učíme žáky předcházet problémům 

- vedeme žáky k vyhodnocování správného postupu, k neopakování chyb 

- propojujeme teorii a praxi v souvislosti s řešenými problémy, úkoly 

- oceňujeme samostatnost, kreativitu, netradiční způsoby učení 

 

KOMPETENCE   KOMUNIKATIVNÍ 

- vedeme žáky k otevřené a správné komunikaci 

- rozvíjíme u žáků komunikativní dovednosti a návyky 

- učíme žáky komunikovat v různých životních situacích 

- podporujeme zdravé kritické myšlení, sebekritiku 

- učíme žáky prezentovat své názory, zhodnotit výsledky své práce 

- klademe důraz na schopnost obhájit svůj názor 

- rozvíjíme u žáků schopnost vést dialog, diskutovat o problému 

- klademe důraz na jasné, stručné, logické a srozumitelné vyjadřování 

- učíme žáky umění naslouchat druhým 

- seznamujeme žáky s prostředky verbální i nonverbální komunikace 

- rozvíjíme u žáků kulturu projevu a komunikace v mateřském i cizím jazyce 



 

KOMPETENCE  SOCIÁLNÍ  A  PERSONÁLNÍ 

- učíme žáky spolupracovat v týmu, ve dvojicích, ve skupině 

- učíme vzájemné pomoci, ohleduplnosti, toleranci 

- rozvíjíme mezilidské vztahy 

- řídíme se společně vytvořenými pravidly 

- dodržujeme jejich plnění 

- učíme žáky zastávat ve skupině, týmu rozlišné role 

- netolerujeme projevy nesnášenlivosti, rasismu, šikany, násilí, kyberšikany 

- učíme žáky kriticky myslet, přijmout kritiku svoji i druhých 

- podporujeme asertivní chování 

 

KOMPETENCE  OBČANSKÉ 

- společně vytváříme pocit sounáležitosti se školou, rodinou, veřejností 

- vychováváme svobodného, demokratického občana s vlastním názorem 

- učíme žáky toleranci, ohleduplnosti, zodpovědnosti 

- netolerujeme projevy sociálně patologických jevů, rasismu, agresivity, hrubého 

chování a korupci 

- nabízíme žákům širokou škálu pozitivních aktivit 

- společně řešíme různé životní situace 

- pomáháme najít žákům správné stanovisko v dané situaci 

- učíme žáky řešit a zvládnout problémy, předcházet jim 

- vedeme žáky k nastavení správného žebříčku životních hodnot, k sebeúctě a k úctě 

k ostatním 

- důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve společnosti i v dopravních 

situacích 

- učíme žáky citlivému vnímání situací 

- pozitivně působíme na utváření vztahů k ostatním lidem, k přírodě, společnosti 

- učíme žáky nebát se přiznat svoji vlastní chybu, otevřeně o ní hovořit, nacházet 

východisko a poučení 

- připravujeme žáky na zodpovědná rozhodnutí v daných situacích, na poskytnutí 

účinné pomoci dle svých možností 

- učíme žáky chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožující život 

a zdraví člověka 

 

 

7.  Průřezová témata:  

 
Osobnostní a sociální výchova – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 

psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy. Komunikace, kooperace a 

kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika 

 

Výchova demokratického občana –občan, občanská společnost a stát, principy demokracie 

jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech –Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu a svět 

 

Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, 

princip sociálního smíru a solidarity 



 

Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti 

 

8.  Pracovní část projektu:  
- Seznámení pedagogických pracovníků s projektem – srpen 2016 

- Realizace projektu – září – červen 2016/2017 

- Evaluace projektu – červen 2017 

K realizaci projektu: - TU vloží přílohu č. 1 do TK, každý vyučující ve třídě, který zařadí 

téma, napíše do tabulky časovou dotaci (např. 1 hodina, 10, 30 minut) a do TK zapíše 

zkratku. 

 

Doporučená literatura: ŠVP, MPP, přílohy Co dělat, když…, metodické materiály zasílané 

emailem, jako např. Kočičí zahrada – pro 1. st. 

 

Doporučení: - není nutné vymýšlet extra náplň hodiny. Např. při ČJL v dubnu čtete pohádku, 

a je v ní něco k subkulturám, náboženství, krátce pohovoříte s dětmi a zapíšete do tabulky 15 

minut. Když to udělá každý, složí se během měsíce hodina až dvě. Výstupy, znalosti, 

dovednosti naleznete v ŠVP, MPP, kapitola 5. 4 – pomocí nich lze naformulovat otázky, 

samostatnou práci, apod.. Výstup v TK může být ze ŠVP nebo podle místa z MPP, kapitola 

5.4.   

 

9.  Evaluační část projektu: 
 

- Třídní učitelé v červnu odevzdají vyplněnou tabulku  

- Informace z tabulky doplní o další informace – viz. příloha č. 1 

- MP zpracuje tabulky pro 1. a 2. stupeň 

 

Příloha č. 1 pro 1. stupeň 
Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Příslušnost k subkulturám, homofobie, náboženské 

sekty 

 8P 

květen Rasismus, xenofobie  9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 
1. Uveďte problémy při realizaci projektu. 

2. Jaké znalosti žáci získali, došlo k posunu znalostí? 

3. Jaké dovednosti si žáci osvojili, jsou schopni dovednosti uplatňovat při vykonávání 

určité činnosti? 

4. Jaké kompetence žáci získali, umí uplatňovat kompetence v různých situacích? 

 

 



Příloha č. 1 pro 2. stupeň 

Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Extrémismus, náboženské sekty  8P 

květen Rasismus, xenofobie, příslušnost k subkulturám, 

homofobie 

 9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 
1. Uveďte problémy při realizaci projektu. 

2. Jaké znalosti žáci získali, došlo k posunu znalostí? 

3. Jaké dovednosti si žáci osvojili, jsou schopni dovednosti uplatňovat při vykonávání 

určité činnosti? 

4. Jaké kompetence žáci získali, umí uplatňovat kompetence v různých situacích? 
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4. Jaké kompetence žáci získali, umí uplatňovat kompetence v různých situacích? 

 


