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Charakteristika školy  

Waldorfská škola Příbram sdružuje mateřskou školu, základní školu, 

gymnázium, střední odborné učiliště, školní jídelnu, školní družinu a školní 

klub. 

Základní škola je úplná s 9 postupnými ročníky. V každém ročníku je 1 třída. 

Kapacita školy je 225 žáků. Školu navštěvuje přibližně 180 žáků. Školní 

družina má kapacitu 35 žáků 



Školu navštěvují děti z celé Příbrami, blízkého i vzdálenějšího okolí. Přibližně 

60 žáků je z jiných obcí (1/3 všech žáků). Je to dáno zájmem rodičů o takový 

směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování informací, 

ale také na rozvoj sociálních vztahů, umění i duchovnějšího ucelenějšího 

pohledu na svět kolem nás. 

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a 

chování. Kromě jiného s těmito dětmi a jejich rodiči pracuje speciální pedagog. 

Ve třídách s integrovanými žáky je k dispozici asistent pedagoga. 

Na základní školu navazuje střední stupeň školy, kde mohou pokračovat ve 

studiu žáci nejen z naší školy, ale i z jiných škol v regionu. Nabízíme zde 

maturitní studijní obor lyceum a tříleté učební obory umělecký kovář a 

zámečník a umělecký truhlář. 

Budova školy se nachází v klidné části města nazývané “Stará Příbram”. Poblíž 

školy je nový sportovní areál pod Svatou Horou a rozsáhlý svatohorský park. 

Samotný charakter waldorfské pedagogiky nabízí velké množství akcí 

zajišťujících nespecifickou primární prevenci. Jejich celkový soupis je součástí 

MPP níže. Specifická prevence je realizována dle aktuálních potřeb třídních 

učitelů a žádostí kolegia. 

 

 

Dlouhodobý cíl MPP: 
Ve spolupráci s rodiči působit po celou dobu školní docházky na děti s cílem 
seznámit je především s nebezpečím rizikového chování a nabídnout jim aktivní 
prožívání volného času ve vrstevnických skupinách i společně s dospělými. 
 

Hlavní zaměření minimálního preventivního programu: 
● šikana, kyberšikana a extrémní projevy agrese 
● zneužívání návykových látek, 
● extrémismus, rasismus a projevy xenofobie 
● sebepoškozování, 
● domácí násilí, týrání a zanedbávání péče o dítě 
● netolismus, 



● záškoláctví, 
● práce s žáky ze sociálně znevýhodněných rodin, 
● poruchy příjmu potravy, 
● rizika spojená s působením sekt. 

 

Postup řešení situace výskytu těchto forem rizikového chování je shrnut v 
Krizových plánech školy. 
 
 

Cíle pro školní rok 2015/16: 
● Neplánované zařazení prevence v rámci všech vyučovacích předmětů a 

epoch v 1. – 9. třídě (průběžné hodnocení na konferencích kolegia) 
● Cílená prevence dle poptávky třídních učitelů. 
● Dlouhodobá spolupráce s p. Martinem Procházkou v rámci 9., 10., 11. a 

12. třídy. 
● Prohloubení znalostí internetové bezpečnosti ve spolupráci s o.p.s 

Magdaléna. 
● Celoročně u všech pedagogů snaha o naplnění volného času žáků ve škole 

(volné hodiny, přestávky) bez komunikačních médií (mobilní telefony, 
tablety, notebooky,...) a snaha o přenos této tendence i do domácího 
prostředí. 

● Vyřešení záškoláctví a systému omlouvání hodin zletilých žáků na 
středním stupni. 

● Vyřešení skrytého záškoláctví. 
● Zhodnocení krizových zón školy a pozemku školy a posílení dozorů v 

těchto lokalitách (ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky školy). 
 
 
 

Ve školním roce 2014/15 byl přepracován školní řád (viz kapitola Prevence 
sociálně patologických jevů) s platností od 1. 9. 2014 
 

Úkoly a aktivity pedagogického sboru: 
● soustavné sledování potřeb a problémů žáků, jejich okamžité řešení 

včetně analýzy příčin 
● chod školy a její činnost přizpůsobit požadavkům na zdravý životní styl 
● pravidelné rozhovory o žácích a třídách v rámci kolegia 
● důraz na dohledy ve třídách o přestávkách a volných hodinách 

 
 

Podpora řídících pracovníků a pedagogických pracovníků: 

● seznámení s měnícími se prioritami projektu (aktuálně), 
● dohodnutí základních pravidel realizace prevence na škole (viz priority), 
● zajištění finančního a materiálního zabezpečení programu (průběžně), 



● propagace zdravého životního stylu včetně stravování – např. nabídka 
vegetariánského jídla ve školní jídelně (od školního roku 2004/2005), k 
obědu alternativa pití čistá voda, spolupráce rodičů s jídelnou na 
jídelníčku a složení stravy, 

● spolupráce týmu preventisty rizikového chování žáků a výchovného 
poradce a kolegia školy, 

● při řešení konkrétních problémů u jednotlivých žáků spolupráce s rodiči 
žáka, jednotné působení na žáka, využít dalších institucí podílejících se na 
péči o děti a mládež (podle potřeby), 

● maximální nabídka volnočasových aktivit ve škole i mimo ni – využití 
volného odpoledne, vytváření vědomostí, dovedností a znalostí dětí 
v oblastech zájmů, nabídka zájmů nových a pomoc dětem při realizaci 
jejich zájmů (školní družina, zájmové útvary), 

● spolupráce s Radou školy (ustavující schůze ŠR 14. 12. 05), 
● sledování plnění úkolů a účinnosti programu v rámci konference kolegia, 

doplňování dle aktuálních potřeb školy ( přednášky, aktuální info, nabídka 
preventivních programů pro pedagogy, žáky, popř. rodiče aj.), 

● během kolegia pravidelné výchovně – preventivní „okénko“. 
 

Aktivity pro žáky:  

A: Podpora žáků se zvláštními potřebami 
● péče a podpora pro žáky se sociálním znevýhodněním ve spolupráci s 

OSPOD, výchovným poradcem, metodikem prevence, SPC Slunce s 
důrazem na komunikaci s rodiči 

● pravidelná péče a terapie pro děti se specifickými poruchami učení a 
chování podle diagnosy PPP ve spolupráci s SPC Slunce SVP Pb 

● podle potřeby v jednotlivých třídách školy psychosociální hry (nácvik 
sociálních dovedností např. jako pomoc při prevenci šikany) 

● speciální péče o děti s poruchami chování - od školního roku 2009/10 
pravidelná spolupráce s PhDr. A. Janátovou (psycholog, psychoterapeut) 
– návštěva školy a práce se žáky 1x měsíčně 

 

B: Zájmové kroužky a vzdělávací semináře (dle zájmu) 
● viz Příloha Kroužky 

 

C: Tématické bloky:  
● Dlouhodobá spolupráce s p. Martinem Procházkou na téma Závislost - 

práce s 8., 10. a 11.třídou 1x měsíčně 
● Prohloubení znalostí internetové bezpečnosti ve spolupráci s o.p.s 

Magdaléna. 
 
 

D: Jednorázové akce:                                                                 třída                                      

● Walden                                                                              1.-13. 



● Adaptační týden                                                                 10. 
● Podzim- návštěva CAS Příbram                                        10. 
● Michaelská slavnost                                                         1.- 9 
● Martinská slavnost                                                           1.- 4. 
● Měsíční slavnosti  ( 4x –dle roč. období)                        1.-13. 
● Vánoční jarmark                                                              1.-13.  
● Vánoční hra                                                                      1.-13. 
● Masopustní průvod                                                           1- 4. 
● Velikonoční jarmark                                                         1.-13. 
● Svatojánská slavnost                                                         1.-4.     
● Návštěvy knihovny                                                           1.-13. 
● Návštěvy muzeí dtto 
● Návštěvy divadel dtto 
● Výstavy prací žáků – ve foyeru školy      dtto 
● Jarní koncert dtto 
● Olympiáda  5. tř. waldorfských škol ČR 2. pololetí                                                           
● Účast na vybraných sportovních utkáních                         (ZŠ,SŠ) 
● Duhové divadlo                                                                   8., 11. 

 

Aktivity pro rodi če (popř. pro studenty WŠ a širší veřejnost): 
● Přednášky pro rodiče v rámci třídních schůzek (např. věkové zvláštnosti, 

problematika zneužívání drog a dalších forem rizikového chování,...).  
● Jednodenní kurzy rukodělných technik (viz program SWŠ). 
● Přednášky a konzultace – PhDr. A. Janátová (1x měsíčně). 
● Rukodělná a umělecká sympózia a semináře (keramická dílna, 

kovotepectví a košíkářství, kamenosochání, řezbářství). 
 

Spolupráce s radou SWŠ a školskou radou: 

● Účast učitelů na jednání rady SWŠ a členů rady SWŠ na konferencích 
kolegia (podle potřeby). 

● Finanční podpora volnočasových aktivit žáků. 
● Pomoc při realizaci školních akcí. 

Informace pro rodiče a veřejnost: 
● Souhrnné informace pro rodiče na začátku školního roku (letáčky, 

žákovské deníčky). 
● Lístečky se zprávami pro rodiče (průběžně). 
● Internetové stránky školy (pravidelná aktualizace). 
● Plakáty, transparenty, propagační spoty, novinové články aj. 

 

Spolupráce s institucemi: 
● Městský úřad Příbram – referát sociálních věcí a zdravotnictví 
● Q – klub – internet, počítačové kroužky                                        
● Úřad práce – poradenské středisko pro volbu povolání 
● PPP Příbram - konzultace a vyšetření dětí z rizikových skupin 



●                            - přednášková činnost pro rodiče, učitele i děti 
●                            - terapeutické aktivity 
● DDM – kroužky, půjčování sportovního nářadí 
● SVP Příbram – konzultace SPCH a dalších obtíží v chování, primárně 

preventivní programy 
● ZUŠ – prohlubování uměleckých dovedností               
● CAS (centrum primární prevence) exkurze, semináře, programy 3P 
● OSPOD - řešení krizových situací 

 

Propagace WP a preventivního programu: 
● tisk 
● kabelová televize Fonka 
● pravidelné akce školy (viz ad D) 
● kulturní vystoupení žáků WŠ např. v zařízeních péče o děti a seniory 

(Příbram a okolí) 
● webové stránky WŠ Příbram 

 

Metodické pomůcky, informace, kontakty: 
Ve školní knihovně se průběžně buduje databanka pomůcek a informací.   
 
 
 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:  
Dle dohody (výchovný poradce, metodik prevence, tř. učitelé, učitelé odborných 
předmětů, školní psycholog a psychoterapeut). 
 

Pracovní skupiny pedagogů specificky zaměřené (např. práce s veřejností, práce 
s lidskými zdroji,... 
 
 
 

Hodnocení efektivity tohoto programu: 
● hodnocení na základě průběžných zpráv učitelů WŠ 
● evaluace MPP na konci školního roku společně s evaluací školy 

 
 
 

Příbram, září 2015                                            Mgr. Kateřina Bímová 
                                                                        školní metodik prevence    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


