
Vážení rodiče,  

na schůzce Sdružení rodičů ZŠ Na Slovance jsem oslovil zástupce rodičů z jednotlivých tříd 

s žádostí o příspěvek na financování programu primární prevence na naší škole. Dříve jsme 

program primární prevence financovali především z grantů MČ Praha 8 a MHMP. Bohužel 

v posledních letech MČ Praha 8 nevyhlašuje grantová řízení na dotace primární prevence a 

MHM Prahy mění způsob financování primární prevence s menší spoluúčastí MHMP a větší 

finanční spoluúčastí školy a rodičů. MČ Praha 8 nám v rámci finanční podpory pomáhá 

spolufinancovat alespoň adaptační výjezdy pro žáky 6. ročníků.  

Proto si vás, vážení rodiče,  dovoluji požádat o finanční podporu preventivního programu pro 

vaše děti. 

S úctou  

Mgr. Ivo Škrdlant, metodik prevence ZŠ Na Slovance 

 

Hlavní směry, pro které se snažíme sehnat finanční podporu, jsou: 

1. Adaptační výjezdy pro 6. ročník 

2. Program primární prevence pro 1. – 9. ročník 

 

      ad. 1 Adaptační výjezd – celkem 3 třídy, každá 24 h přímé práce 

     Cíle: 

• nastolit pozitivní vztahy v nově vzniklých třídních kolektivech, jako prevence šikany 

• základy zdravé komunikace v kolektivu 

• nastolení bezpečné prostředí pro komunikaci 

• efektivní komunikace při řešení problému 

 

Finanční rozvaha: 

Celkové náklady 380 080,- 

Žádáno u MHMP  147 500,- 

MČ P8    48 780,- 

rodiče (výjezd 6. ročníku) – předpokládané 
(ubytování, doprava dětí, zápůjčka materiálu 

  85 800,- 

škola    18 000,- 

sdružení 80 000,- 

 

 

 



ad. 2 Program primární prevence, které se snažíme realizovat na každoročně naší 

škole s pomocí externího realizátora: 

 

• 1. ročník - „Chovám se bezpečně“ – dvouhodinový program na téma: co je bezpečí, 
jak se chovat bezpečně v oblasti zdraví, sexuálního obtěžování, obtěžování od cizích 
lidí… 2 h 

• 2. ročník -  „Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi“ – dvouhodinová lekce zaměřená 
na uvědomění si a rozlišování žádoucího a nežádoucího chování v kolektivu a 
důležitosti navazování přátelských vztahů. 2h 

• 3. ročník -  „Nikotin mě neláká“ – dvouhodinový program na téma: co je to závislost, 
nebezpečí nikotinu, návykové látky se zaměřením na vytvoření postoje k nim v této 
věkové kategorii. 2h 

• 4. ročník -  „Bavím se i bez alkoholu“ - dvouhodinový program na téma: nebezpečí 
závislosti, co je to alkohol a alkoholismus, rizika s ním spojená. 2h 

• 5. ročník - „Jak se nestát závislým na počítači“ - dvouhodinový program zaměřený na 
rizika přílišného trávení času na počítači, netolismus, gamblerství a podporu 
různorodého trávení volného času dětí. 2h 

• 6. ročník - „Jsem, jaký jsem“ - šestihodinový program na téma: sebevědomí, 
sebepřijetí a řešení problémů v pubertě. 4h 

• 7. ročník -  „Nenechám se vyprovokovat“ - šestihodinový program zaměřený na 
téma: agresivita, její zvládání a její alternativy. Způsoby a možnosti alternativních 
forem chování v zátěžových situacích, nácvik asertivních dovedností. 4h 

• 8. ročník -  „Co smím, nesmím a musím" - šestihodinový program zaměřený na právní 
vědomí, převzetí odpovědnosti sám za sebe, právní zarámování některých situací 
z běžného života žáků. 4h 

• 9. ročník -  „Kdo jsem, kam jdu, co chci"-  šestihodinový program zaměřený na téma: 

sebepercepce, hodnotová orientace, můj pohled do budoucnosti, přechod na střední 

školu. 4h 

 

 

 


