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    Zpráva z realizace projektu PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ  
A MLÁDEŽE ČELÁKOVICE 2016 – 2018 hodnotí období od zahájení realizace  

v září 2016 do prosince 2016.   

 

         Na základě uzavřené smlouvy mezi Městem Čelákovice a JUDr. Karlem 

Kašparem (Pedagogická, psychologická a právní poradna v Praze) se 

v hodnoceném období uskutečnilo v základních školách 68 preventivně – 
vzdělávacích akcí, 33 akce v Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 

organizace (dále jen ZŠ Kostelní), 34 akce + 1 adaptační pobyt v Základní škole 

Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace (dále jen ZŠ J. A. 

Komenského), do kterých bylo zapojeno 913 žáků (415 žáků ZŠ Kostelní, 475 žáků 

+ 23 žáků na adaptačním pobytu ZŠ J. A. Komenského).   

         Pro pedagogické zaměstnance čelákovických škol bylo realizováno 6 

vzdělávacích seminářů (2 semináře pro pedagogy ZŠ J. A. Komenského, 4 semináře 

pro pedagogy ZŠ Kostelní) pro cca 120 pedagogů. Semináře byly obsahově 

zaměřeny na zvýšení pedagogických kompetencí a zvyšování právního vědomí 

v oblasti školské legislativy a problematiky odpovědnosti pedagogů za vzdělávací  

a výchovný proces žáků. 

 V každé škole byly realizovány besedy pro rodiče na téma „Problémy spojené 

s výchovou dětí“. Účast rodičů ve školách byla rozdílná. Příčinu lze spatřovat ve 

formě informovanosti rodičů, v organizačním zabezpečení besed a ve skutečném 

zájmu o problémy svých dětí. Besed se nakonec zúčastnilo pouze 22 rodičů. 

Někteří rodiče obou škol vyjádřili zájem o individuální konzultace, ve kterých 

žádali o pomoc při výchově svých dětí. Nešlo pouze o jednorázovou konzultaci,  

s těmito rodiči byla zahájena dlouhodobější spolupráce. 

        V listopadu se uskutečnil vzdělávací seminář pro pedagogy volného času 

Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace se zaměřením 

na specifika pedagogické práce při začleňování dětí s výchovnými a vzdělávacími 

potřebami do volnočasových aktivit a kolektivů dětí. Semináře se zúčastnilo 18 
pedagogů volného času. Zájem posluchačů o problematiku potvrzuje i skutečnost, 

že po 4 hodinách jeho trvání se našla řada zájemců o individuální konzultace a akce 

končila až po 22. hodině.   
 



        Pro pracovníky Městského úřadu Čelákovice byl realizován seminář zaměřený 

na problémy žáků základních škol, které ovlivňují jejich projevy v procesu školního 

vzdělávání a výchovy, a na primární protidrogovou prevenci. Semináře se zúčastnilo 

15 úředníků. Ve většině se zapojovali do diskuse svými dotazy, případně vlastními 

zkušenostmi.   

Do projektu bylo přímo zapojeno cca 1 090 osob.   
 

Informace k adaptačnímu pobytu 

       V prosinci se uskutečnil třídenní adaptační pobyt pro žáky ze 6. B ZŠ J. A. 

Komenského. Účastnili se ho 23 žáci z celkového počtu 25 (1 žák byl nemocný,  

1 žák zůstal doma údajně z obavy z chování některých spolužáků vůči němu). Tento 

třídní kolektiv byl lektory doporučen k adaptačnímu pobytu s ohledem na zjištění 

rizikových projevů chování ve vztazích mezi žáky. Vedení školy návrh akceptovalo  

a vytvořilo podmínky pro jeho uskutečnění. Program byl zaměřen na interaktivní 

aktivity, sociální hry, sebepoznání, sebevědomí, na posilování pozitivních vztahů  

v třídním kolektivu, na důvěru v ostatní spolužáky a na kooperaci. Stravování  

a ubytování žáků bylo zcela hrazeno z projektových prostředků, doprava žáků z části 

projektovými prostředky a z části příspěvkem rodičů. Lze konstatovat, že akce 

napomohla při tvorbě lepších vztahů mezi žáky, žáci sami konstatovali, že se 

chování některých spolužáků pozitivně změnilo, zejména upozorňovali na pozitivní 

změnu chování v případě spolužáka, který měl do té doby výrazné problémy 

s přijímáním své osoby kolektivem.  

 

Závěry z realizace projektu 

         V rámci projektu se vzhledem k reálným možnostem a hranicím prevence 

rizikového chování zaměřujeme na zvyšování informovanosti žáků o důsledcích 

rizikového chování, posilování zdravého sebevědomí, snažíme se pozitivně 

ovlivňovat tvorbu žebříčku životních hodnot a rozvíjet kamarádské a přátelské vztahy 

mezi jednotlivci, pomáhat začleňovat znevýhodněné žáky do třídních kolektivů.           

Mnozí žáci v průběhu aktivit uváděli své vlastní zážitky s projevy rizikového 

chování. Lze konstatovat, že jejich zkušenosti odpovídají zkušenostem jejich 

vrstevníků a nebyly zaznamenány zásadnější rozdíly v porovnání s dětmi jejich 



věkové kategorie v jiných městech. Děti se setkávají s návykovými látkami (zejména 

tabák, alkohol, THC, extáze), s rizikem nedrogových závislostí, se zesměšňováním, 

se snahou urazit nebo ponížit druhého, s fyzickým napadáním apod. Byly 

zaznamenány i případy, kdy si děti vytváří svůj virtuální svět, do kterého unikají ze 

svých každodenních starostí, problémů a strachů. Alarmující je i skutečnost, že 

někteří jednotlivci uvedli, že se netěší domů. 

Ani v jednom případě nedali žáci lektorům najevo, že by je program nezajímal. 

Samozřejmě se našli jednotlivci, kteří se zpočátku snažili nalézt hranice tolerance 

lektorů vůči jejich projevům, ale ve všech případech je byli schopni respektovat.  

U žáků s poruchami pozornosti, a chování a se specifickými vzdělávacími 

potřebami se osvědčili asistenti pedagogů. V obou školách se projevovala jejich 

dobrá práce a spolupráce s vyučujícími. U většiny žáků požívají patřičný a žádoucí 

respekt. Jejich přítomnost se pozitivně odráží i v době přestávek, kdy zpravidla 

zůstávají v učebnách.   

         Vývoj bylo možné zaznamenat i v přijímání preventivního projektu některými 

pedagogy. Zpočátku zcela nepochybně ne všichni tento vnímali jako možnost řešení 

problémů, se kterými se každodenně setkávají ve své pedagogické profesi,  

a stávající stav vnímali jako daný a těžko řešitelný. Zpravidla své postoje 

zdůvodňovali nezájmem rodičů o spolupráci ve výchově dětí a marností snahy o 

pozitivní změnu. Na základě rozboru situací v třídních kolektivech a diskusích nad 

zjištěnými problémy se postupně měnila i atmosféra v jednání s lektory a vnímání 

jejich práce s třídními kolektivy.     

V průběhu dosavadní realizace projektu nebyly zjištěny závažné problémy 

spojené s procesem školního vzdělávání, které by vyžadovaly intervenční zásahy. 

Na druhou stranu není možné si nepovšimnout celkově nedobré situaci v oblasti 

mezilidských vztahů mezi žáky. Řadě žáků chybí sebedůvěra, pozitivní vztah 

k vlastní osobě a respekt vůči spolužákům. Většina žáků se ve škole setkala a 

setkává s urážkami a posměšky ze strany některých spolužáků, které nejčastěji 

uvádí jako problém jejich třídního kolektivu. Pedagogové obou škol tuto skutečnost 

potvrzovali a příčiny často spatřují v nepříznivém rodinném výchovném prostředí 

některých žáků. 

Školy se snaží vytvářet podmínky a mají zájem o komunikaci se zákonnými 

zástupci, ale naráží na častý nezájem rodičů, a to zpravidla nejvíce rizikových žáků. 

Uvedená skutečnost se odráží i v zájmu rodičů žáků o besedy a konzultace 



s odborníky, kterých se zúčastňují zejména rodiče neproblémových žáků. Někteří 

z rodičů žáků škol sami vyhledali lektory akcí se žádostí o individuální konzultace 

v případech jejich dětí. Některým rodičům byly tyto konzultace doporučeny pedagogy 

škol. 

             Finanční prostředky na realizaci projektu byly čerpány v rámci 

předpokládaných a schválených objemů. Jejich čerpání bylo včas a řádně 

vyúčtováno a doloženo ke kontrole vedoucí odboru školství, informací a kultury 

Městského úřadu Čelákovice.   

 

 

 

 

 

V Praze dne 2. ledna 2017                                 JUDr. Karel Kašpar 

                                                                            PaedDr. Zdeňka Kašparová  

 

 

 
 


