
Vyhodnocení dotazníků k

vypracované v

ODEVZDALO: pouze 8 učitelů z

� Z toho 6 učitelů si myslí, že na škole funguje dobře primární prevence

� 1 nedokáže posoudit

� 1 si myslí, že nefunguje dobře v

JAK SE JEVÍ UČITELŮM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ŠKOLE:

� -  Někteří žáci nejsou schopni akceptovat základní pravidla slušného 

chování, jsou drzí, hrubí, vulgární, vědí, že pokud nebudou své povinnosti 

plnit, nestane se jim nic hrozného

               Zlepšit zdravení dosp

           +  zlepšila se situace kouření v

DALŠÍ NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ PRÁCE V

� Besedy, výukové programy s

z důvodu nedostatku financí)

� Zapojení do primární prevenc

� Promítnutí fotek z operace (plíce kuřáka)

� Více besed s policií ( je naplánováno od měsíce ledna)

� Více spolupracovat s

� Zaměřit se na vztahy ve skupině (třídě) 

empatie) – měli by dělat třídní učitelé

Všem učitelům, kteří odevzdali vyplněné anketní lístky a napsali své náměty na 

zlepšení v oblasti primární prevence velmi děkuji!!!!

 

Zadala, vyhodnotila a sepsala Alena Niklová 

Vyhodnocení dotazníků k primární prevenci 

vypracované v měsíci říjnu – UČITELÉ

pouze 8 učitelů z 32 

toho 6 učitelů si myslí, že na škole funguje dobře primární prevence

1 nedokáže posoudit 

1 si myslí, že nefunguje dobře v oblasti kouření 

SE JEVÍ UČITELŮM CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ŠKOLE: 

Někteří žáci nejsou schopni akceptovat základní pravidla slušného 

chování, jsou drzí, hrubí, vulgární, vědí, že pokud nebudou své povinnosti 

plnit, nestane se jim nic hrozného 

Zlepšit zdravení dospělých 

+  zlepšila se situace kouření v prostorách školy 

DALŠÍ NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ PRÁCE V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE:

Besedy, výukové programy s odborníky (učitelé ví, že nejsou realizovány 

důvodu nedostatku financí) 

Zapojení do primární prevence starší žáky speciální školy 

operace (plíce kuřáka) 

policií ( je naplánováno od měsíce ledna) 

Více spolupracovat s učiteli a hlavně zapojit rodiče! 

Zaměřit se na vztahy ve skupině (třídě) – psychosociální hry (asertivita, 

měli by dělat třídní učitelé 

Všem učitelům, kteří odevzdali vyplněné anketní lístky a napsali své náměty na 

oblasti primární prevence velmi děkuji!!!! 

Zadala, vyhodnotila a sepsala Alena Niklová – metodik primární prevence 

primární prevenci 

UČITELÉ 

toho 6 učitelů si myslí, že na škole funguje dobře primární prevence 

Někteří žáci nejsou schopni akceptovat základní pravidla slušného 

chování, jsou drzí, hrubí, vulgární, vědí, že pokud nebudou své povinnosti 

OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE: 

odborníky (učitelé ví, že nejsou realizovány 

e starší žáky speciální školy  

psychosociální hry (asertivita, 

Všem učitelům, kteří odevzdali vyplněné anketní lístky a napsali své náměty na 


