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ÚVOD
Gymnázium Jiřího Wolkera (GJW) je výběrová střední škola s všeobecným zaměřením na
vzdělávání a výchovu. Je možno studovat osmileté (2 třídy) a čtyřleté gymnázium (1 třída
všeobecné, 1 třída sportovní zaměření). Školu navštěvují mnozí mimořádně nadaní studenti.
Minimální preventivní program (MPP) vychází především z aktuální situace ve společnosti,
dále z historických kontextů kulturního regionu a 120 leté úspěšné tradice školy. To vše se
diferencovaně odráží v chování, vystupování, postojích a hodnotách žáků, studentů,
pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy. Na chod školy působí státní a krajská
správa, částečně obecní samospráva. V neposlední řadě má vliv na klima školy veřejnost
Prostějovska, rodiče, různé spolky, média a sociální sítě.
Dne 8. března 2019 byla schválena Vládou ČR Národní strategie primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021. Základními pilíři jsou dle
tohoto dokumentu systém, koordinace, legislativa, vzdělávání, financování, monitoring,
hodnocení a výzkum. Principy strategie jsou partnerství a společný postup kolegia, rodičů,
orgánů správy a dalších organizací. Preventivní působení může být úspěšné za předpokladu
systémovosti a dlouhodobosti. Mnohé aktivity se musí opakovat, protože mnozí lidé žijí ve
stereotypech, předsudcích, objetí techniky, sociálních sítí, trendů a aktuálnosti doby.
Preventivní aktivity, které by měly být certifikovány, budou vybírány na základě odbornosti,
kvality, doporučení a pokud možno i osobní zkušenosti. Důležitá je včasnost, adekvátnost,
pozitivní méně negativní orientace. Měnit postoje a hodnoty mládeže je důležité realizovat
racionálně i emotivně, atraktivně, prakticky, pro život, s důrazem na kvalitu a hloubku životní
cesty.
Struktura textu vychází z reálií společnosti, školy a lidí, kteří potřebují informace k různým
aspektům rizikového chování, které je popisováno, analyzováno. Cílem je předcházet
negativním aspektům a projevům v životě jednotlivce, rodiny, společnosti. Cesta je dlouhá,
složitá, ale jsou pozitivní úspěšné příklady v některých oblastech prevence. Ekonomický tlak
na splnění základních potřeb (bydlení, jídlo), další přání a tužby, společenské, rodinné realizace,
reklama, manipulace vedou člověka k vysoké aktivitě, pracovnímu a osobnímu vypětí, kdy
nemusí být prostor na odpočinek, relaxaci, uvolnění, sport, vlastní zájmy, osobní prostor atd.
Nedostatečné právní prostředí, vysoká kriminalita, porušování společenských norem, pravidel,
nízká morálka a etika mohou vést lidi ke ztrátě jistoty, pocitům nebezpečí, obavám o
budoucnost, stresu a napětí. Reakcí může být rizikové chování velké části společnosti, které je
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statisticky doloženo. Statisíce Čechů pijí rizikově alkohol, kouří cigarety, užívají léky na bolest,
depresi či dokonce špatnou náladu. Legislativní omezení a zdražení cigaret, zákaz reklamy a
další opatření vedly ke snížení počtu kuřáků a zdravotních komplikací, které z užívání této látky
vyplývají.
K metodám patří informovanost jako základní kámen úspěchu, změny. Důležitým kritériem
prevence by měla být uvedená komplexnost, kdy žák od prvních teoretických programů,
workshopů, praktických cvičení by měl mít možnost vidět odborná pracoviště, důsledky
rizikového chování, které se mnohdy projevují „viditelně“ až po delším časovém úseku.
Aktuální je zapojení techniky, sociálních sítí, videí, filmů, reklamy, prostoru, který považuje
mládež za svou oblíbenou zónu. Hlavní forma by však měla dle mého názoru spočívat ve slovu,
komunikaci, vztazích. Papír a tužka děti téměř vždy uklidní, vede k zamyšlení, oddechu a
relaxu, i když se této formě nejprve brání, paradoxně tomu, co jim dělá dobře na duši.
Nezbytnou součástí života školy jsou pobyty v přírodě (adaptační kurzy, filmový tábor,
exkurze, výlety a další programy), jejichž větší počet podpořilo vedení školy i s vědomím rizik,
která z toho vyplývají. Někdy je potřeba i zodpovědně nést případné rizika pro efektivní
programy, které vedou ke zdravému vývoji a vytváření hodnot mládeže.
Pracovní postupy vychází z týmového pojetí školského poradenského pracoviště jako centra
MPP s nezastupitelnou rolí třídních učitelů, vedení školy, dalších mimoškolních odborných
poradců, pedagogů, rodičů, veřejnosti. Motem prevence jsou vztahy, založené na vzdělanosti,
otevřenosti, demokratičnosti, empatii a citu. Zvolené metody vychází z doporučení skutečných
odborníků od ministerstev po neziskové organizace, které se efektivně a citlivě přizpůsobují
specifikám výběrové skupiny gymnazistů (mnozí mimořádně nadaní i křehcí současně), hlavně
však potřebám dítěte, dospívajícího i dospělého. Výsledkem práce celého kolegia má být
úspěšný, zdravě sebevědomý absolvent, který je přijatý na vysokou školu (VŠ), a prezentuje se
chováním dámy nebo gentlemana.
Odborná literatura se rozšiřuje, dostává se více do povědomí veřejnosti. Proto je nutný aktivní
přístup a propagace oblasti prevence ve všech formách médií. Michal Miovský dostává prostor
v televizi (Česká televize), novinách (Právo) a dalších prostorech. Další odborníci i tzv.
celebrity (Václav Noid Bárta, Jan Bendig a další) mluví otevřeněji o šikaně.
Velkým rizikem je internet, sociální sítě, kyberprostor, kterému se vědecky věnuje mimo jiné
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace na Univerzitě Palackého v Olomouci,
konkrétně se jedná např. o Kamila Kopeckého a René Szotkowského. Dle krajského
koordinátora Ladislava Spurného je prevence o vztazích, jejich péči a komunikaci.

4

1 Informovanost
Jedním ze základních předpokladů úspěšné prevence rizikového chování je informovanost
žáků, učitelů, rodičů. Studenti v rámci studia získají od adaptačního kurzu k maturitní zkoušce
široké spektrum informací, které je mají vybavit pro plnohodnotný, přirozený a spokojený
život. Cílem je zdravý životní styl, který umožní kvalitní život pro sama sebe, rodinu a
společnost světa. Jedním z hlavních úkolů informovanosti je odbourání zažitých předsudků,
stereotypů, mýtů, které bohužel v tradiční společnosti přetrvávají. Dále je nutné mluvit o
možnosti změn, které vedou k pozitivním výsledkům např. uvedením již dosažených cílů.
Nejen u laické veřejnosti a studentstva, ale i mezi některými učiteli zaznívají názory, které
zpochybňují úspěšnost oblasti prevence. Proto je žádoucí zapojovat všechny členy kolegia do
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti. Naše škola realizuje např. i
adaptační kurz pro učitele nebo vícedenní školení tzv. coachingu. Stále více se osvědčuje
zapojit do aktivit samotné studenty, kteří jsou samozřejmě vrstevníky lépe vnímáni.
Na GJW je informační systém v elektronické i „nástěnkové“ podobě, kde jsou kromě
základních kontaktů a kompetencí pracovníků školského poradenského pracoviště informace o
možnostech pomoci (Linka bezpečí, Pedagogicko-psychologická poradna, Podané ruce,
Oblastní metodik prevence, Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a další). Pro žáky
organizují metodik prevence a kolegové desítky besed, workshopů a exkurzí (viz. Deník
preventivních akcí jako příloha č. 1). Studenti školy ví, že jsou jim učitelé v případě nutnosti
ochotni pomoci ve studentských i osobních záležitostech, i tak se jim většinou nesvěřují. Proč
se žáci nesvěřují učitelům, potvrzují i výzkumy, dotazníková šetření z Univerzity Palackého.
Schránka důvěry se neosvědčila. Škola zřídí anonymní on-line poradnu, další, odborné, on-line
poradny budou více prezentovány v médiích školy (webovky, časopis Wolkroviny,
facebookové stránky). Důvěra se buduje v rámci individuálního přístupu a ochoty, která
výrazně převyšuje rámec běžných pedagogických povinností.

2 Chování, etiketa
Učitelé jdou studentům a rodičům příkladem, jak se má chovat demokratický, zodpovědný
člověk, který dodržuje zákony, pravidla etikety, slušnosti. Učitelé jsou mnohdy vzorem pro
mládež, která pozitivní vzory nemá nebo je ve společnosti nevnímá, protože jsou mnohdy
mediálně prezentovány spíše věci negativní.
Kolegium GJW se domluvilo na chartě, kdy bychom měli mluvit o kolezích, jako kdyby byli
přítomni, měli bychom být ochotni ke konstruktivní kritice, nebrat věci osobně, problémy brát
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jako součást života a řešit je interně. Studenti v mnohých třídách měli možnost se podílet na
vytvoření pravidel chování mezi spolužáky, vystavené dílo vlastnoručně podepsali a umístili ve
třídě na stěnu, nástěnku. Za branami školy v rámci zachování dobrého jména školy se také
vyžaduje vystupování na veřejnosti odpovídající vážnosti a významu pedagogické profese a
studentské cti.
Externí lektoři coachingu na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zmínili
význam značky GJW, která zavazuje tradicí a směrem do budoucnosti. Na třídních schůzkách
a osobních setkání učitelů a žáků jsou řešeny záležitosti profesionálně s konstruktivním
vývojem pro budoucnost každého žáka. Žádný žák není zatracován, vždy se směřuje
k pozitivnímu rozvoji osobnosti a vyšším studijním výsledkům. Zvláštní péče se věnuje
mimořádně nadaným žákům, kteří mají mnohdy možnosti individuálního vzdělávacího
programu (reprezentace České republiky (ČR), projekty v rámci univerzit atd.)
Proč je etiketa, chování a morálka in, protože si ji nekoupíš, je elegantní, máš přátele a úspěch
osobní. Příkladem mohou být osobnosti, celebrity, které mají respekt a oblibu.

3 Adaptační kurzy
Škola organizuje adaptační kurzy pro primy a 1. ročník v krásném rekreačním areálu Olšovec
v Moravském krasu, který vyhovuje našim potřebám. Studenti se mají možnost navzájem
poznat, strávit společně 3 dny v mimoškolním prostředí. Třídní učitelé se školní psycholožkou
a metodikem prevence se účastní těchto pobytů, aby mohli poznat své žáky na začátku jejich
cesty na gymnáziu. Žákům je pak pedagogický personál blíže. Originální program, který
projektovala školní psycholožka PhDr. Kristina Kalabisová, kombinuje týmové seznamovací
aktivity v různých prostředích např. společné seznamovací hry, noční pozitivní hra, tematické
túry a sportovní aktivity smíšených týmů. Proč to děláme? Adaptační kurzy se nám osvědčily,
v průběhu školního roku řešíme méně problémových záležitostí, když už ano, známe specifika
žáků dobře a můžeme věci řešit k prospěchu jednotlivců i třídního kolektivu.

4 E-bezpečí
Podle odborníků patří e-nebezpečí k nejzávažnějšímu problému z oblasti prevence, zahrnuje
široké spektrum od sociálních sítí, online hry, online nakupování, sexuální obsahy, virální
videa, seznamky a další. Děti a mládež jsou díky dnešní technické době stále vystaveny vlivu
internetu a informačních technologií (IT) technologií. V této oblasti dochází ke stále většímu
rozvoji trestné činnosti páchané na dětech např. kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking,
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sexting, proto je nutné seznamovat studenty s těmito riziky co nejdříve a učit je správnému
chování v rámci sociálních sítí, kde neexistuje absolutní ochrana osobních údajů, které jsou
často zneužívány. Oblastní metodik prevence zorganizoval pro školní metodiky prevence
školení Univerzity Palackého „E-bezpečí“, které je velmi kvalitní.
Velmi závažným a bohužel rozšířeným jevem je sdílení intimních fotografií, videí, na tuto
záležitost upozorňuje mediálně i oběžníkem odbor školství Olomouckého kraje, dále Policie
ČR. Třídní učitelé informovali žáky o trestní odpovědnosti v této souvislosti, ke které stačí
jedno kliknutí, enter do stránky nebo obsahu.
Hazard neboli gambling se přesouvá z kamenných heren, kde je regulován, na pole internetu,
kde je obtížnější kontrola a bude nutná do budoucna nová legislativa a regulace. Hraní
počítačových her se stává soutěžním fenoménem mládeže, tyto akce a internetové přenosy se
stávají nejsledovanějšími akcemi po Mistroství světa ve fotbale a olympijských hrách. Škola
v této oblasti dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací Podané ruce, s kterou jsme se
spolupracovali na projektu tématu hráčství Úřadu vlády vis Příloha č. 2. S výše jmenovanou
neziskovou organizací spolupracuje dlouhodobě na tématech E-bezpečí.
Co vede žáky k výše uvedenému virtuálnímu světu? Uvolnění, relax, napětí, zábava, trávení
volného času bez vynaloženého úsilí, pohybu, většinou ani financí, kde si každý najde svůj
prostor, pozici, sebevědomí, ego. Rizikovým jevem, který způsobují zase jen lidé, jsou opačné
významy vypětí, nuda, velké psychické vynaložené úsilí, pasivita, obezita, finanční nároky,
podvody a problémy do budoucna.
Proč je důležitá legislativní úprava kyberprostoru? Jak dějiny dokazují, kriminalita vždy
expandovala pod rouškou zdánlivé beztrestnosti. Proč je důležité žáky informovat? Aby věděli
i odvrácenou tvář internetu, znali rizika a dokázali bránit sama sebe, své soukromí.

5 (Mimořádně) nadaný žák
Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sbírky (Sb.). O vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných souvisí s jednotnými přijímacími zkouškami na
střední školy (SŠ), možnosti domácího vzdělávání i na 2. stupni základní školy (ZŠ) a jednotnou
maturitní zkouškou z českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a cizího jazyka.
Škola organizuje pro zájemce o studium na GJW přípravné kurzy na Jednotnou přijímací
zkoušku z M a ČJ (CERMAT). Na škole studují mimo jiné děti ze ZŠ Železného z třídy, kterou
založil člen Mensy Ing. Blumenstein. Škola realizuje program sportovních tříd, kde se
soustřeďuji sportovní a studijní talenty z některých oblastí ČR i Slovenské republiky (SR).
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Sportovní spolupráce je založena na kooperaci s nově vybudovaným Olympijským centrem
Prostějov. Možností realizace nadaných dětí jsou kromě dalších úkolů z jednotlivých předmětů
možnosti návštěv kroužků (např. programování, horolezectví, florbal, sportovní hry, sborový
zpěv [školní sbor Múzy], výtvarnictví, dramatická a filmová tvorba [především v rámci
studentského divadla Point]). Škola organizuje společně s divadlem Point letní prázdninový
filmový tábor v Sobotíně, který má dlouholetou tradici. Dále studenti školy úspěšně
reprezentují na desítkách soutěží v rámci města, okresu, kraje, republiky i světa (např. medaile
ze Středoškolské odborné činnosti [SOČ] z Pekingu, sportovní reprezentace ČR v rámci
juniorských týmů). Na školu byla pozvána krajská koordinátorka nadaných žáků Mgr. Lenka
Baše, která je velkou propagátorkou v této oblasti. Těmto studentům zajišťuje škola
individuální vzdělávací programy, možnosti studia na partnerské Univerzitě Palackého,
přípravu a účast v různých soutěží, konzultace s učiteli atd. Rizikem je neobjevení
mimořádných schopností studenty samotnými ani jejich rodiči nebo pedagogy. Řešením jsou
inteligenční testy, které je možno absolvovat na škole např. během Dne otevřených dveří.

6 Závislost
Kromě závislosti na mnohých drogách ať už legálních či ilegálních a výše zmíněnému
netolismu jsou studenti upozorňováni na další závislosti. Mnozí gymnaziální studenti mají
vysokou potřebu intenzity, špatně snáší nudu a jednotvárné věci. Velkým problémem je
závislost na fyzické dokonalosti (především u dívek ale objevuje se časem i více u chlapců) a u
některých gymnazistů malá tolerance k chybám. Studentům je zdůrazňován význam chyb,
konstruktivní kritika pro jejich osobnostní a profesní rozvoj. Jedním z hlavních cílů je vytváření
pozitivní atmosféry ve škole, protože v českých školách převažuje tradiční tendence
negativismu (konkrétně podporováno na jedné sociální síti např. GJW Fresh Memes [název
skupiny] nebo některými rodiči). Je zajímavé, že problém kouření se týká relativně nízkého
počtu žáků. Alkohol je bohužel stále předsudkově považován za společenský běžný „neškodný“
nápoj, v budoucnu by rozhodně pomohl zákaz reklamy na alkohol a regulace. V preventivních
akcích je alkoholu, jako nejčastěji užívané legální droze, věnována velká pozornost. Velkým
mýtem mezi mládeží zůstává marihuana, jejíž negativní dopady mnozí teenageři velmi
podceňují, přitom v oblasti psychických onemocnění patří tento opiát k jednomu z častých
spouštěčů mnohdy nezvratných neurotických problémů. Rozšiřujícím jevem v nižších
ročnících se stávají psychofarmaka, nadužívání léků (ibalgin - růžová pilulka na minimální
bolest). V hodinách biologie je prezentováno chemické složení léků a mj. skutečnost, že z léků
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se vyrábějí i některé tvrdé drogy. V rámci informační kampaně je doporučeno pouštět žákům
videa, filmy, klipy od umělců. Co se týká tzv. protidrogového vlaku, přestože je tento projekt
mnohými žáky oblíben a byl jimi navštíven, není odborníky doporučován. Jako metodik
prevence jsem tzv. protidrogový vlak navštívil. Když pominu nepřiměřené náklady vynaložené
na tento projekt ze státních peněz, připadlo mi pojetí vlaku jako video film se sekvencemi na
konci vagónů. Žáci po absolvování programu ve vlaku ještě absolvovali díky podpoře
Magistrátu města Prostějova ještě návazný workshop, který byl také ze strany studentů velmi
kladně přijat.
Kde je možné léčit závislostní chování? V Prostějově funguje organizace Podané ruce. Žáci a
kolegové by měli být schopni rozpoznat, co už je závislostní chování (negativní). Proč je
žádoucí rozpoznat vztah negativních závislostních jevů a fyzického, duševního zdraví, osobní
spokojenosti, vyšší pracovní výkonnosti atd.? Na otázku nám mohou odpovědět velmi zajímavé
časosběrné projekty, ve kterých lidé vidí, že někdy ne hned, ale po určité době dochází
k projevům rizikového chování (např. dokumenty Katka, René, Malory, Manželské etudy a
další).

7 Rasismus, xenofobie, antisemitismus
Na základě předsudků a stereotypů dochází k šíření rasismu, antisemitismu a xenofobie.
V rámci hodin dějepisu, základů společenských věd (ZSV), ČJ, angličtiny jsou studentům
osvětlovány historické skutečnosti v objektivnějších konturách, než je tomu u některých
zkratkovitých periodik. Velmi pozitivně působí příklady zahraničních lektorů na naší škole,
nejúspěšněji v tomto tématu zapůsobila stipendistka Fulbrightovy nadace Raheal Mengiesteab,
Američanka původem z Eritree, jejíž „Coffee talk“ se staly mezi studenty vyhledávanými
společenskými událostmi v rámci konverzací v anglickém jazyce. Velký význam mají
studentské výměny do Finska, Španělska, Německa, Polska a Anglie, které mají na půdě GJW
dlouholetou tradici, jejichž organizací se proslavil především prof. Havlík ale nově také prof.
Marek. Že jsou dveře otevřené i pro veřejnost, potvrzují bohulibé aktivity spolku Hanácký
Jeruzalém, který se zabývá mnoha aktivitami pro poznání židovské kultury a historie na
veřejnosti i v prostorách historické auly školy (např. přednášky, koncerty nebo budování
náhrobků a Stolpersteinů). Naši studenti si často vybírají v rámci SOČ témata proti výše
uvedeným negativním jevům ve společnosti.
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8 Týrání, zneužívání, syndrom CAN (Child Abuse and Neglect)
Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 vymezujeme syndrom CAN jako jakékoliv
vědomé nebo nevědomé aktivity, kterých se dopouští člověk na dítěti. Tímto chováním
následně způsobuje zdravotní a vývojové poškození samotného dítěte. Toto téma prevenci patří,
protože je nutné otevřeně působit na veřejnost (rodiče, učitele, odborné pracovníky), aby se
zvýšila úspěšnost potrestání agresorů fyzického, psychického týrání, sexuálního zneužívání a
různého zanedbávání na dětech, které se mnohdy nemohou bránit, mimo jiné i z toho důvodu,
že se jedná o násilí často páchané za zavřenými dveřmi (v současnosti uváděno 1 % soudních
rozsudků ze všech případů). Učitelé by měli být důslední a především případně objevené stopy
na tělech po násilí musí být podle zákona hlášeny orgánům činným v trestním řízení. Pro
závažnější případy poskytuje terapeutickou pomoc školní psycholog PhDr. et. Mgr. Kristina
Kalabisová. Rodiče informujeme o zákonných možnostech nebo školení tzv. filiálního kurzu.

9 Šikana, agrese
Dle výpovědi velká část dětí zažije na základní škole šikanu různých forem. Na gymnaziální
půdě dochází spíše k těmto jevům ojediněle, ale mnohdy nás překvapí rafinovanost,
promyšlenost a sofistikovanost některých případů, které v počáteční fázi zastavují výchovní
poradci a metodik prevence, v případech složitějších intervenuje školní psycholog. Šikana je
velmi latentním jevem, proto je pro diagnostiku používáno šetření směřované ke studentům
samotným, kteří sami poskytují informace z této oblasti. Téma šikany je propojeno s Ebezpečím v rámci tzv. kyberšikany, kde se angažují i učitelé výpočetní techniky, vedení školy
a právník Olomouckého kraje.

10 Sexuální rizikové chování
Toto téma je propojeno opět s E-bezpečím (jako většina témat týkající se dnešní počítačové
generace). Bezpečnost, ostražitost a nedůvěra k cizím i známým osobám by měla vést
k preventivním opatřením. Je doporučeno v příslušných hodinách otevřeně mluvit o
problémech s tímto tématem, protože zvlášť mnozí naivní gymnazisté (myslí si opak) mají
velmi zkreslené představy o reálné životě a lidech v něm.
V rámci workshopů z praxe byla uvedena v život návštěva městských policistů z oddělení
prevence.
V rámci přednášek Krajské hygienické stanice Olomouc jsou nabízeny workshopy o HIV,
AIDS (obě vis seznam zkratek) a dalších pohlavních chorobách.
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V hodinách jsou zmiňovány informace o zvyšování počtů nemocných v České republice (přesto
díky prevenci relativně nízké počty) a pandemii v Africe, z Evropy jsou zmiňovány příklady
z Ukrajiny a dalších států.

11 Záškoláctví
Školní řád jasně stanovuje pravidla omlouvání absence, dle loňské novelizace musí splnit žáci
školy procentuální docházku, v opačném případě může být udělena klasifikace pouze na
základě splnění znalostí a dovedností učiva a minimálně stanoveného počtu známek.
Elektronická třídní kniha umožňuje pro učitele i rodiče přesnou evidenci docházky či
nepřítomnosti, je doporučeno řešit tyto záležitosti promptně. V případě neomluvených hodin
na nižším stupni gymnázia je nutné důsledně spolupracovat s rodiči, protože si žáci plní
povinnou školní docházku.
Záškoláctví může být i signálem určitých problémů: nezvládání některých stresových situací,
strach před šikanou apod. V rámci třídnických hodin se řeší školní i mimoškolní záležitosti,
každý třídní zná své žáky a oni jeho. Je možné se kromě třídních učitelů obrátit na pracovníky
školního odborného pracoviště, další pedagogy a vedení školy. Je doporučeno postupovat
v tomto pořadí nikoliv opačně.

12 Sport (rizikové sporty, vrcholoví sportovci)
V dnešní době jsou mezi mládeží velmi populární různé adrenalinové sporty (rafting, horská
kola (MTB), zorbing, parkour, bojové sporty, posilování a další). Učitelé tělesné výchovy (TV)
informují žáky o rizicích těchto sportů, na školních akcích jsou však tyto aktivity zakázány.
V rámci adaptačních kurzů jsou vyzdvihovány spíše bezpečné, kolektivní sporty, které nemusí
směřovat nutně k vítězství, ale k radosti ze hry. Škola disponuje několika hřišti, na kterých je
zajištěn dozor. Pro potřeby výuky TV jsou využívána další sportoviště i s nově vybudovaným
Olympijským centrem. Sportovní nadání mnohdy ovlivňuje postavení žáků v třídním kolektivu.
Učitelé TV znají význam těchto aspektů a pracují citlivě s méně sportovně nadanými
jednotlivci. Sport je pro každého a hlavní smysl je ve zdraví. Škola různými prostředky
podporuje mimořádně nadané sportovce nejen ze sportovních tříd. Cílem je vzdělaný
profesionální sportovec. Zátěž sportovců je monitorována, aby nepřesáhla neúnosnou míru.
Školní psycholog navrhl i program B pro sportovce, jejich alternativní uplatnění v rámci studií
sportu, rekreologie, marketingu, ozbrojených složek (Policejní akademie a Univerzita obrany).
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13 Doprava
Dopravní výchova je součástí kurikul většiny základních škol. Žáci nižšího gymnázia se účastí
programů Městské policie, jak se chovat v dopravě. Město Prostějov jako město sportu je
známo velkou sítí cyklostezek. Mnoho studentů dojíždí do školy na kole, mopedu nebo autem.
V budoucnu se dá očekávat potřeba školního pracoviště. Škola spolupracuje s autoškolou.
V ranních hodinách monitoruje dopravní situaci před školou pan školník a městští policisté.
V hodinách občanské výchovy jsou pouštěna např. videa BESIP. Velká zodpovědnost je na
organizátorech mimoškolních akcí, kde při skupinových přesunech klesá ostražitost. Pro
zahraniční exkurze jsou pro výběr míst zohledněny i možné teroristické útoky.

14 Zdravá výživa, poruchy příjmu potravy
Ve zdravém těle zdravý duch. Co jste, to jíte. Škola podporuje zdravé a výživné stravování,
tomu odpovídá skladba jídla ve školní výdejně. Předepsané kalorické hodnoty, hygienické
normy a pestrost stravy jsou pravidelně kontrolovány příslušnými orgány. V budově školy je
automat pro zdravé mléčné produkty, škola se účastní projektu „Mléko do škol“. Na školní
kantýnu se vztahuje tzv. pamlsková vyhláška, která však byla zmírněna. Otázka stravování je
studenty velmi citlivě vnímána, výběr jídla je v jídelně zaručen, v nabídce je i vegetariánská
strava. Zdravá strava v dnešní době patří mezi základní požadavky mladých lidí. Na druhou
stranou je mnohdy výběr pokrmů ovlivněn reklamou, která nezaručuje vhodný výběr stravy pro
dospívající. Oblíbené burgry, chipsy, kofeionové a slazené nápoje bohužel mnohdy tvoří výživu
převážně v nižších ročnících. Do budoucna je plánována přednáška zdravé výživy i pro mladší
ročníky.
Obzvláště dívky jsou v dnešní době vystaveny tlaku „falešné“ krásy, která spočívá v maximální
snaze po snížení váhy. V extrémních případech dochází k anorexii případně bulimii, varovné
signály jsou mnohdy latentní. S přednáškou o zdravé výživě pro studenty pravidelně dochází
absolventka školy, která se na půdu GJW ráda vrací (jako mnoho dalších absolventů) a její
informace jsou velmi kladně přijímány. Je doporučeno více využívat pro preventivní aktivity
fundované studenty.

15 Sekty
Na ulicích se objevují někdy členové různých sekt např. Svědci Jehovovi, Hare Krišna,
Mormoni. Správa nechává tyto lidi působit na veřejnost, přitom jde mnohdy v důsledku o
závažnou trestnou činnost. Členové sekt nabízí porozumění, pochopení, pomoc, výuku AJ a
12

další, nakonec jsou lidé využiti k prospěchu vůdců těchto sekt. V rámci hodin učitelé
upozorňují na formy kontaktu a komunikace s cizími lidmi, umění říci ne, asertivní jednání je
velmi doporučováno. Naivní, nepozorné jednání může vést k chybám, které jsou mnohdy
nevratné.
V hodinách ZSV a občanské výchovy je toto téma akcentováno, přesto má část veřejnosti
tendenci vyhledávat různé alternativy podobného typu. Některé případy byly medializovány,
jejich řešení je mnohdy dlouholeté…

16 Metody a formy preventivních aktivit
Vzájemné poznávání členů kolektivu, začlenění nových žáků, pedagogů, které vede k přátelské,
kolegiální atmosféře, která je plná porozumění, tolerance, loajality a profesionality.
Vztah důvěry mezi studenty a učiteli a studenty navzájem, mezi učiteli a rodiči a rodiči
navzájem, tyto atributy jsou budovány mnohdy delší dobu, podmínkou je diskrétnost a upřímná
snaha o rozvoj osobnosti studentů a učitelů.
Stanovení pravidel vzájemných vztahů třídního kolektivu, který vytváří samotní žáci na svou
listinu/chartu, kterou vlastnoručně signují.
Formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, které jim pomůže vyhnout se
rizikovému chování, protože studijní úspěchy a kvalitní vztahy vyžaduje inspirativní a kreativní
prostředí.
Trénink před manipulací, umění říci ne: zdravé sebevědomí a asertivní chování jsou základem
těchto technik.
Zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, schopnost nést následky, přiznat chybu a poučit se pro
budoucí čas.
Zvládání psychicky i fyzicky náročných situací osobních i studijních, které se nevyhnou
studentům i učitelům.
Umění vyrovnat se s neúspěchem, který může nastat. Cílem je pokusit se o úspěch, případně
ustoupit k jiným cílům.
Upevňování vztahů v komunitě vrstevníků, na vztazích se musí pracovat, vztahy se dlouhodobě
budují k vyšší kvalitě života osobního i pracovního, kde je vyžadována týmová spolupráce.
Rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí
Nácvik řešení zátěžových situací, jež jsou teoreticky nacvičovány pro praktické využití. Jsou
využívání modely určitých životních situací, které mohou nastat.
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Mediální hygiena, vliv reklamy – zde je nutno počítat s falešnými, nepravdivými zprávami, tzv.
fake news. Některé firmy prezentují své výrobky klamavě a uvádějí zákazníky v omyl, cílem
je někdy jen samotný zisk nikoliv prospěch, zdraví, užitek koncového uživatele.
Veškerá nebezpečí spojená s internetem od e-mailu k sociálním sítím s upozorněním na
informaci, že vše, co je elektronicky na internetu jednou uloženo, už není nikdy 100% možné
smazat. Pravidla kontaktu s cizími lidmi vycházejí ověřování více zdrojů než virtuálních.

17 Plán práce pro školní rok 2019/2020
Spolupracovat s vedením školy na plnění MPP, spolupracovat s třídními učiteli a předsedy
předmětových komisí, informovat o možnostech dalšího vzdělávání pro pedagogické
pracovníky, shromažďovat dostupné informace o změnách a vývoji školní primární prevence,
zajistit besedy a přednášky pro jednotlivé ročníky, diagnostikovat dotazníkovou metodou
úspěšnost jednotlivých akcí.
Prima: Prevence kouření - Rizikové chování dětí - Adaptační kurz
Sekunda: E-bezpečí- - Poruchy příjmu potravy – Lyžařský kurz
Tercie: Rizikové chování - Sexuální výchova
Kvarta: Drogová závislost - Právní vědomí
Vyšší gymnázium: Prevence HIV, nemoci AIDS, bezpečnost, e-bezpečí, gambling a další
besedy a workshopy dle aktuální nabídky
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18 SWOT analýza
Prevence rizikového chování v regionu Prostějovsko
+ Co se Vám v realizaci prevence osvědčilo, podařilo?

Jaká rizika vidíte v realizaci
prevence?
Možné komplikace, brzdy
v rozvoji…

-

-

odborného
- Trvalý pokles morálních hodnot
ve společnosti,
spolupráce se školním psychologem a výchovnými
- nepochopení významu morálky
poradkyněmi při stanovování programů adaptačních ze strany některých studentů,
kurzů,
- mediální prezentace negativních
zajištění externích programů v rámci E-nebezpečí
vzorů (TV, internet, tisk),
a drogové problematiky,
- nízké finanční zdroje
ve spolupráci a s podporou vedení školy stanovovat k zajišťování programů prevence,
alternativní způsoby řešení rizikového chování, které
vedou ke snižování těchto negativních jevů.
- nesnížený úvazek metodika.
Pravidelné
poradenství,

setkávání

pracovníků

- Co se vám v realizaci prevence neosvědčilo nebo
nepodařilo?

Nedaří se vysvětlovat některým studentům význam
a výhody morálky, slušného chování. Přitom součinnost
s rodiči je většinou dobrá. Některé programy jsou
rozporuplné např. tzv. revolution train.
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Jaké příležitosti vás napadají
v souvislosti s prevencí? (přání,
nápady, možnosti…)
Mým přáním je větší počet hodin
školení pro kolegium.

Závěr
Cílem školy je vytvořit prostředí, které podporuje zdravý životní styl, vytváří podmínky pro
prevenci rizikového chování a je bezpečným místem pro kvalitní a efektivní vzdělávání
založené na porozumění a respektu. Chceme přispět k prohloubení pozitivního sociálního
chování a rozvoji osobnosti všech našich studentů. Snažíme se zajistit všem studentům základní
orientaci v dané problematice, která je přiměřená jejich věku. Podporujeme aktivní přístup a
rozumná řešení s citlivým přístupem. Chceme, aby studenti i učitelé pochopili význam
fyzického a duševního zdraví pro svou budoucnost. Nabízíme a doporučujeme zdravé
volnočasové aktivity. Chceme podporovat základní sociální dovednosti. Také se zaměříme na
vyšší agresivitu některých studentů. Prevence bude v tomto roce zaměřena především na
internetové závislosti – kyberšikanu, nebezpečí internetu a sociálních sítí (netolismus), kouření
a zneužívání lehkých i ostatních drog. Zařadíme programy se zaměřením na zdravý životní styl
a prevenci nemocí přijmu potravy - bulimii, anorexii a otylost. V plánu jsou akce, které budou
rozvíjet vzájemnou spolupráci, např. adaptační kurzy pro primy a 1. ročník. Početná skupina
pedagogů si na začátku tohoto školního roku sama zorganizovala adaptační kurz pro učitele.
Na vyšším gymnáziu budeme realizovat programy na prevenci viru HIV a nemoci AIDS,
rizikového sexuálního chování a nelegálních drog.
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Seznam zkratek
AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome – soubor příznaků, které vedou k selhání
obranyschopnosti organismu (selhání imunity)
AJ – anglický jazyk
BESIP – bezpečnost silničního provozu
CAN - Child Abuse and Neglect – týrané a zanedbané dítě
CERMAT – Centrum pro reformu maturitní zkoušky
ČJ – český jazyk
ČR – Česká republika
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
GJW – Gymnázium Jiřího Wolkera
HIV – Human Immunodeficiency Virus – virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka
IT – informační technologie
M – matematika
Mgr. – magistr
MTB – mountainbike – horská kola
MPP – minimální preventivní program
OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí
PhDr. – doktor filozofie
Prof. – profesor
SCIO – slovo z latiny znamená „vím“
Sb. – sbírka (zákonů)
SOČ – středoškolská odborná činnost
SR – Slovenská republika
SŠ – střední škola
TV – tělesná výchova
VŠ – vysoká škola
WHO – World Health Organisation - Světová zdravotnická organizace
ZSV – základy společenských věd
ZŠ – základní škola
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Miovský Michal a kol.: Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu
prevence rizikového chování pro základní školy, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta v Praze
a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie, Praha 2012
Miovský Michal a kolektiv: Prevence rizikového chování ve školství. 2., přepracované a
doplněné vydání vydala Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2 v NLN, s. r. o., Nakladatelství
Lidové noviny, Dykova 15, Praha 10.
Rodič a rodičovství v digitální éře (výzkumná zpráva), Kamil Kopecký, René Szotkowski 02
Czech Republic a Univerzita Palackého v Olomouci Centrum prevence rizikové virtuální
komunikace 2018
Rizika virtuální komunikace: PhDr. René Szotkowski, Ph.D., školení pro učitel dne 27. 8.
2019, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40
Olomouc
Sexting a rizikové seznamovaní českých dětí v kyberprostoru (výzkumná zpráva), Kamil
Kopecký, René Szotkowski 02 Czech Republic a Univerzita Palackého v Olomouci Centrum
prevence rizikové virtuální komunikace 2017
Starci na netu (výzkumná zpráva), Kamil Kopecký, René Szotkowski, Martin Kožíšek, Jana
Kasáčková seznam.cz a Univerzita Palackého v Olomouci Centrum prevence rizikové virtuální
komunikace 2018
Výzkumná zpráva České děti a Facebook 2015, zpracováno pro Policejní prezidium České
republiky, oddělení tisku a prevence, Kamil Kopecký, Centrum prevence rizikové virtuální
komunikace, 2015

18

Národní výzkum kyberšikany českých učitelů – výzkumná zpráva (základní výsledky) Kamil
Kopecký, René Szotkowski, Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum prevence rizikové
virtuální komunikace ve spolupráci s 02 Czech Republic a Seznam.cz, 2016
Idnes,

31.

srpna

2019:

Alkohol

je

fajn,

říkají

dětem

na

Instagramu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/reklama-propagace-internet-socialni-sitealkohol.A190830_103832_domaci_knn
Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/reklama-propagace-internet-socialni-sitealkohol.A190830_103832_domaci_knn
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Přílohy
Příloha č. 1 Přehled legislativy (zákonů a vyhlášek) je na stránkách Ministerstva školství,
mládeže

a

tělovýchovy

na

odkaze:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/pravni-predpisy-1
Příloha č. 2 Krizové plány vycházejí z metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy:http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumentydoporuceni-a-pokyny a interních dokumentů školy:
Příloha č. 3 Seznam pomůcek, materiálů a literatury k prevenci na škole – část se nachází u
metodika prevence v kabinetě B01, část literatury ve Školní knihovny B04
Příloha č. 4
Kontakty:
OMP – PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně
pedagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického 5, Prostějov 796
01, tel. 582345139, e-mail: ppp-prostejov@volny.cz
PČR - Územní odbor Prostějov
Územní odbor Prostějov
Újezd 12
796 77 Prostějov
tel.:974 781 299fax:974 781 900
e-mail:epodatelna.policie@pcr.cz
pv.uo.podatelna@pcr.cz
vedoucí: plk. Mgr. Miroslav Spurný
Městská policie Prostějov
Havlíčkova 2953/4
796 01
tel.: 582 402 222
mobil: 608 333 990

OSPOD:
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany děti:
Mgr. Bc. Marcela Vejmělková,
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dv. č. 415, tel.: 582 329 550, e-mail: Mmarcela.vejmelkova@prostejov.eu
Společnost Podané ruce o. p. s.
Dolní nám. 2, 779 00 Olomouc
Příloha č. 6
Hra na hraně
program primární prevence problémového hraní
Vzdělávací program převzatý od americké společnosti „Hazelden“, transformovaný do českého
prostředí
Program je zaměřený na prevenci problémového hráčství mezi teenagery a mladými dospělými
Cíle programu:
Informovat mladé lidi o skutečnosti souvisejících s problémovým hráčstvím a riziky
Povzbuzovat odpovědné rozhodování
Předejít tomu, aby se z mladých lidí stali problémoví hráči
Co je program Hra na hraně? Vzdělávací program o třech výukových blocích zaměřený na
prevenci problémového hráčství.
Zábavné a poutavé multimediální metody
Návaznost lekcí
Důraz na výuku rozhodovacích procesů a řešení problémů
Poselství propagující zodpovědné hráčství chápané jako rozumné podstupování rizik, spíše než
totální abstinenci
Pro koho je program určen?
Pro žáky a studenty od 7. třídy ZŠ až po studenty SŠ
Zařazení programu do RVP
Uvítáme účast pedagoga na programu, neboť pedagog je součást třídního kolektivu.
Časové rozložení programu: každý blok by měl být realizován v rámci jednoho týdne: první
blok (3x45min); druhý blok (3x45min); třetí blok (2x45min). Třetí blok se do-poručuje
realizovat s odstupem tří týdnů od ukončení druhého bloku programu.
Nabídka programu je kapacitně omezena.
Nabídka je pro všechny školy v rámci Olomouckého kraje
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Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Častulíková Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji
Lektorka

primární

prevence

castulikova@podaneruce.cz

www.podaneruce.cz /www.gambling.podaneruce.cz
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