
 PREVENTIVNÍ PROGRAM  
 
Gymnázium Sušice, školní rok 2018 - 2019 
Školní metodik prevence: Mgr. Štěpánka Podloucká 
 
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
viz plná verze MPP 
 
2. STRUČNÁ ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE  
 
Preventivní program navazuje na aktivity uskutečněné v minulém školním roce, 
předpokládá obdobnou výchozí situaci v oblasti výskytu a prevence sociálně 
patologických jevů, ojedinělé případy v oblastech nezákonného užívání alkoholu 
a cigaret, případů záškoláctví, užívání návykových látek i dalších závislostí, 
rizikového sexuálního chování, neinformovanosti v oblastí kyberšikany. Na 
výskyt izolovaných tendencí jednotlivců škola reaguje ve spolupráci s rodiči, 
ŠMP, výchovným poradcem, externími pracovníky, PPP. Oproti minulému 
školnímu roku zařazujeme program „Nebezpečí v kyberprostoru“ již pro naše 
nejmladší studenty (v kontextu častého užívání sociálních sítí právě touto 
věkovou kategorií). V loňském školním roce poprvé vyzkoušený program 
požární prevence a chování obyvatel za mimořádných situací, zařazujeme trvale 
pro studenty kvinty a prvního ročníku. Větší měrou se plánujeme soustředit na 
netolismus a fenomén falešných zpráv a hoaxů. 
 
3. CÍLE MPP GYMNÁZIA SUŠICE. 
UKAZATELE PLN ĚNÍ (viz plná verze MPP) 
 
Dlouhodobé cíle: zvyšování osobních kompetencí žáků činit informovaná a 
zodpovědná rozhodnutí podporující zdravý životní styl, zvyšování profesní 
připravenosti pedagogického sboru, eliminace aktivit z oblasti neúčinné 
prevence, zajištění efektivity, předcházení rizikovým jevům v chování žáků, 
rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech probíhající sociální 
patologie, zabránění či snížení či zmírnění výskytu projevů rizikového chování, 
pojmenování problémů z oblasti sociálně patologických jevů, pomoc jedincům 
pocházejícím z ohrožených skupin při ochraně lidských práv. 
 
Krátkodobé cíle: naplňování preventivní strategie školy, zvýšení 
informovanosti pedagogů o strategiích postupu při krizových situacích, zvýšení 
informovanosti žáků, učitelů i rodičů v oblasti kyberšikany a šikany, docílit 
souhry členů preventivního týmu, posílit vědomí trestní odpovědnosti za 
nezákonné užívání alkoholu, cigaret (seznámení s novým zákonem a sankcemi 



za jeho porušování) a dalších návykových látek, za nezákonný sexuální styk, 
zajistit odpovídající programy na základě předchozích zkušeností pedagogů a 
současných potřeb žáků, zohlednit význam schránky důvěry i fungování 
studentské školní rady. 
 
 
4. SOUBOR AKTIVIT PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY: 
VŠEOBECNÁ SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE - ŽÁCI: 
a) Jednorázové besedy a přednášky: 
Téma: Třídy: Lektor: 
 
„Hodnoty, zdravá třída, pravidla, sebevědomí, zdraví“ (Seznamovací kurz) I. A, 
1. A  - výchovný poradce, třídní učitel, metodik prevence PPP Klatovy Mgr. 
Hana Mádlová 
 
Prevence závislostí:  
 I. A – preventivní program v rámci výuky občanské nauky 
 „Život v závislosti“ - vyšší gymnázium + IV. A -  Mgr. Vladimír Vácha 
„Drogy“ -  Šimon Velkoborský – VI. A, 2. A 
„Alkohol“ – Šimon Velkoborský – V. A, 1. A 
 
„Face  news“ – Mgr. Vladimír Vácha, vyšší gymnázium + IV. A 
 
„Čas proměn“ II. A dívky, Alena Paroubková, MP Education 
 
„Zdravá pětka“ – I. A. Jitka Wachmann 
 
V rámci lidskoprávního festivalu „Jeden svět“ filmy a následné besedy. 
Organizuje Člověk v tísni 
 
„Nebezpečí v kyberprostoru“ – I. A, II. A - Vladimír Vácha, ACET  
 
„Úvod do světa práce“ – VIII. A, 4. A – Kateřina Lhotková 
 
„Požární prevence, chování člověka za mimořádných situací“ – V. A, 1. A – 
Bohumír Bucifal 
 
„Den finanční gramotnosti“ – Ing. Roman Psohlavec, IV. A, 1. A, VII. A, 3. A 
 
„Jak přežít dospívání“ – Mgr. Vladimír Vácha – III. A, IV. A  
 
„Reprodukční zdraví a antikoncepce“ – Mgr. Vladimír Vácha – V. A, VI. A, 
VII. A, 1. A, 2. A, 3. A 



 
 
b) Na naší škole existuje schránka důvěry – dotazy a připomínky nejen 
k chodu školy jsou studenti zvyklí řešit nejčastěji s třídními učiteli nebo s učiteli, 
kteří jsou daným žákům bližší (více v dané třídě učí, znají se a mají vzájemnou 
důvěru), vedením školy, výchovným poradcem, ŠMP.  
Schránka důvěry v posledním roce nebyla výrazně využívána. 
 
c) Na gymnáziu pracuje Studentská rada 
- schůzky jsou pravidelně 5 krát do roka, jsou v ní zástupci všech tříd.  
Každý člen Rady má právo kdykoliv svolat schůzku. 
 
SPECIFICKÁ PREVENCE - RODI ČE: 
V tomto školním roce zatím neplánujeme konkrétní přednášku ani jiný 
preventivní program. Škola samozřejmě v případě potřeby aktuálně zareaguje. 
 
SPECICKÁ PREVENCE – PEDAGOGOVÉ: 
V oblasti kyberšikany mají učitelé možnost konzultovat případné problémy 
s vyučující  informatiky Mgr. Macovou. Učitelé informatiky se pravidelně 
zapojují do E-learningu a online soutěžního kvízu v oblasti bezpečnosti na 
internetu (WWW.KPBI.CZ – kraje pro bezpečný internet). 
 
5. PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI ŠVP A VÝUKY: 
 
V této oblasti velmi úzce spolupracujeme s výchovnou poradkyní. 
Na prevenci se dále podílejí zejména vyučující zeměpisu, základů 
společenských věd, výtvarného a hudebního oboru, tělesné výchovy, chemie, 
biologie, informatiky. V rámci výuky pokrývají témata prevence závislostního, 
nekriminálního chování, sexuálně-rizikového chování, prevence šikany a 
kyberšikany, prevence rasismu a xenofobie, závislostního konfesního chování a 
sektářství, prevence rizikového chování, posilují výchovu ke zdravému 
životnímu stylu. 
 
6. NESPECIFICKÁ PREVENCE – volnočasové aktivity: 
Akce: Třídy:  
 
Srdíčkový den – září, napříč třídami 
Shromáždění „Pod lípou“ – 17. 11., napříč třídami 
Besídka pro Petrklíč – prosinec, 2. A 
Rozloučení před Vánocemi – prosinec, koledy 
Slet Ježibab – duben, IV. A  
Majáles – květen, napříč třídami 
 



 
- většina akcí je kromě gymnázia určena i veřejnosti, velký důraz je kladen 

na nutnost spolupráce nejen v třídním kolektivu, ale i mezi třídami  
 
 
7. PREVENTIVNÍ TÝM. VNIT ŘNÍ I VN ĚJŠÍ ZDROJE: 
 
Preventivní tým školy: Ivan Kratochvíl (ředitel školy), Štěpánka Podloucká 
(MŠP), Kateřina Lhotková – výchovný poradce, Richard Synek, (koordinátor 
aktivit), zástupce informatiků – Kateřina  Macová 
 
Odborná a poradenská pracoviště: PPP Klatovy, ABATOP o. s., 
externí psychologové, PČR v Sušici, OHS Klatovy, ACET ČR – pobočka Praha, 
Ing. Roman Psohlavec 
- v rámci prevence šikany organizujeme několik aktivit – Seznamovací 
kurz pro studenty primy a 1. ročníku, v rámci kurzu Úvod do světa práce  
(VIII.  A + 4. A) nácvik komunikativních dovedností z hlediska trhu práce. 
- záznamy o probíhajících seminářích vč. hodnocení studenty, záznamy o 
řešeném rizikovém chování v probíhajícím roce zajišťuje ŠMP 
 
 
8. METODY A FORMY PRÁCE: 
 
- bloky primární prevence, interaktivní semináře: psychosociální techniky, 
rozhovory, besedy, diskuse 
 
9. EVALUACE. MONITORING: 
 
- evaluace probíhá na základě pozorování, rozhovoru, písemných prací, 
evaluační zprávy třídních učitelů, ústního vyjádření rodičů, monitoringu potřeb 
 
10. VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA PREVENCE: 
 
- semináře organizované PPP 
 
11. ÚKOLY DO NÁSLEDUJÍCÍHO OBDOBÍ: 
 
- účinná evaluace aktivit, efektivní monitoring, zajištění lektorského kontaktu 
v oblasti prevence 
 
Zpracovala: Š. Podloucká, 19. září 2018 


