
  

 

  

VYHODNOCENÍ 

KOMPLEXNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠUMPERK 2014/2015 

 

Součástí vyhodnocení Komplexního preventivního programu Šumperk za školní rok 2014/2015 (dále jen 

KPPŠ) jsou pouze besedy zařazené do Základního vzdělávacího bloku KPPŠ.  

Ve školním roce 2014/2015 realizovalo celkem pět organizací v rámci KPPŠ devět besed: 

– v 5. třídách: 

Učíme se odmítat  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

– v 6. třídách: 

Sociální sítě  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Práva a povinnosti  MěÚ Šumperk, odbor soc. věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a 

 prevence 

Klima v naší třídě  Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 

 Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk 

– v 7. třídách: 

Výchova k toleranci  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Poruchy příjmu potravy  Poradna zdraví Šumperk 

– v 8. třídách: 

Subkultury naší společnosti  PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Právo a morálka  Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka 

– v 9. třídách: 

Rizikové sexuální chování  Poradna zdraví Šumperk 

 

 

Nejvíce besed bylo realizováno v 6. třídách, pro které jsou určeny 3 besedy, z celkového počtu besed 

proběhlo v 6. třídách 32,84% besed. 

 

Do Programu KPPŠ ve školním roce 2014/2015 se přihlásilo celkem 20 škol, z toho: 

– 9 základních škol 

– 10 základních škol a mateřských škol 

– 1 gymnázium 

Besedy byly realizovány od října 2014 do června 2015. 
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POČET REALIZOVANÝCH BESED DLE ROČNÍKŮ 



Vyhodnocení KPPŠ 2014/2015 

Programem KPPŠ ve školním roce 2014/2015 prošlo přes 3 800 žáků 5. – 9. tříd.  

 

 

Průměrně bylo na besedách přítomno 18,62 žáků.  

– v 5. třídách bylo na besedách přítomno v průměru 18,08 žáků 

– v 6. třídách bylo na besedách přítomno v průměru 19,69 žáků 

– v 7. třídách bylo na besedách přítomno v průměru 17,80 žáků 

– v 8. třídách bylo na besedách přítomno v průměru 19,02 žáků 

– v 9. třídách bylo na besedách přítomno v průměru 17,50 žáků 

 

1. Výstupy z dotazníků lektorů 

 

1. Učebna byla řádně nachystaná  

 ano  81,60% 

ne  18,40% 

nezodpovězeno  0% 

 

 

 2. Potřebná technika byla řádně nachystaná  

 ano   62,26% 

ne  3,77% 

nevyužívám  25,47% 

nezodpovězeno  8,49% 

 

 

 3. Žáci byli o besedě dopředu informování  

 ano  82,08% 

ne  16,51% 

nezodpovězeno  1,42% 

 

 

 4. Učitel byl přítomen  

 po dobu celé besedy  38,68% 

přítomen TÚ po dobu celé besedy  6,60% 

TU přítomen 1 hod  3,77% 

učitelé se po hodině vystřídali  36,32% 

nezodpovězeno  14,62% 

 

 

 

 

5. ročníku; 

7,8% 

6. ročníku; 

32,8% 

7. ročníku; 

24,1% 

8. ročníku; 

22,9% 

 9. ročníku; 

12,3% 

POČET ŽÁKŮ DLE ROČNÍKŮ 



Vyhodnocení KPPŠ 2014/2015 

5. Učitel se do besedy zapojoval  

 ano  30,19% 

ne   60,38% 

nezodpovězeno  9,43% 

 

 

2. Výstupy z dotazníků učitelů 

 

1. Jakou známkou byste ohodnotil/a výkon lektora?   

1  79,9% 

2  12,37% 

3  1,03% 

nehodnoceno  6,7% 

   

průměrná známka  1,15 

 

 

 2. Jakou známkou byste celkově ohodnotil/a program?   

1  74,74% 

2  14,95% 

3  2,06% 

4  1,03% 

nehodnoceno  7,22% 

 

 

 průměrná známka  1,24 

 

3. Jak byste hodnotil/a celkovou prospěšnost přednášeného tématu pro žáky? 

1  74,23% 

2  12,89% 

3  2,58% 

4  2,06% 

nehodnoceno  8,25% 

 

 

 průměrná známka  1,26 

 

4. Jak reagují žáci na besedu? Můžete zaškrtnout více možností 

líbila se jim  64,95% 

spolupracovali se zájmem  70,62% 

celkem spolupracovali  22,68% 

nespolupracovali  1,55% 

nezaujala je  1,55% 

nezaujalo je téma  0,52% 

nerespektovali lektora  2,06% 

nezodpovězeno  7,22% 

 


