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Preventivní program ve škole  



CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

 2005 spojení gymnázia a obchodní  akademie  

 2009 sestěhování  

  Gymnázium  
   osmileté studium  ( 8 tříd) 

  čtyřleté  studium   (4 třídy) 

  Obchodní akademie  

    (4 třídy) 

  Ekonomické lyceum  

    (2 třídy)  



CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

    celkový počet: 498 ţáků 
Věkové spektrum: 

 niţší gymnázium: 121 

      ( věk 12 – 15) 

 vyšší gymnázium: 201 

      (věk 16 – 19) 

 obchodní akademie: 121 

      (věk 16 –19) 

 ekonomické lyceum: 55 

      (věk 16 – 19) 



CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

   sestěhování 

  rekonstrukce  

různý věk ţáků 

více oborů 

dojíţdějící ţáci 

 

   

 kvalifikovanost sboru 

 vstřícnost vedení 

 vstřícnost učitelů 

 zájem rodičů 

 zkušenost s projekty Eu 

 

 



CÍLOVÁ SKUPINA PREVENCE   

 Ţáci  (nastupujících ročníků) 

 

 Pedagogičtí pracovníci  

 

 Rodiče  



ŢÁCI  SPECIFICKÁ PREVENCE        TÉMATA  

   

Vytváření komunikativní skupiny  

   adaptační seminář 

Prevence společensky nežádoucích jevů  

   a)(ne)komerční sexuální zneuţívání  

 

   b)nebezpečné komunikační praktiky  

     spojené s elektronickou komunikací 

 

    

 



ŢÁCI                    AKTIVITY PREVENCE 

Vytváření komunikativní skupiny 

  adaptační seminář  :  

  dvoudenní seminář  

  první školní dny 

 

   

 



ŢÁCI    ADAPTAČNÍ SEMINÁŘ     POZNÁVACÍ AKTIVITY 

 

 Rozehřívací aktivity 

 Aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného 

poznání 

 Aktivity zaměřené na poznání učitele 

 Aktivity zaměřené na společné zvládání 

zátěţových situací 

 Aktivity zaměřené na rozvoj důvěry 



ŢÁCI    ADAPTAČNÍ SEMINÁŘ       STMELUJÍCÍ  AKTIVITY 

 Aktivity zaměřené na zformulování základních 

pravidel  

 Hodnocení akce 

 Uzavření akce 

 Výzva do budoucna 

 



ŢÁCI   ADAPTAČNÍ SEMINÁŘ   ÚČASTNÍCI  

Ţáci  

Třídní učitel 

Učitel hlavního předmětu  

Učitelé tělesné výchovy 

Dva ţáci vyšších ročníků 



ŢÁCI     ADAPTAČNÍ KURZ  EVALUACE 

    
  

Celkové hodnocení kurzu:  

   počet odpovědí  23 

Slovní hodnocení :  

 skvělý 

 poznání spoluţáků a samá zábava   

 

 

Oznámkováno :    

 výborně: 15x  

 chvalitebně: 5 x  



ŢÁCI     ADAPTAČNÍ KURZ  EVALUACE  

 
 

CO SE VÁM NA KURZU NEJVÍCE LÍBILO? 

 hry : 10x  

 rafty: 8 x  

 fotbal s toaletním papírem: 3 x  

 seznámení : 2x  

 trubky:2x 

 zábava 

 sjednocení třídy 

 fajní učitelé 

 celé 

    

 



ŢÁCI     ADAPTAČNÍ KURZ  EVALUACE 

CO SE VÁM NELÍBILO? 

 zima v chatce: 9 x 

 večerka: 6 x  

 WC, sprchy : 4 x  

 jídlo: 2 x  

 vstávání: 2 x  

 chatky 



ŢÁCI  ADAPTAČNÍ SEMINÁŘ   EVALUACE  

  

Komplikace:   

  
 ubytování   

 stravování 

 prostory v nepřízni počasí 

 způsob dopravy 

 synchronizace dvou ročníků 

 



ŢÁCI  ADAPTAČNÍ SEMINÁŘ       SOUVISEJÍCÍ AKCE 

Slavnostní zahájení školního roku a 

představení nastupujících žáků školy 
     

  Představení pedagogického sboru ţákům a rodičům 

     Velká zasedací místnost Městského úřadu Mariánské lázně 

           



ŢÁCI  SEMINÁŘE      PREVENCE  

 

1. (Ne)komerční sexuální zneužívání  

 

 
2. Nebezpečné komunikační jevy spojené s 

elektronickou komunikací 



UČITELÉ   SEMINÁŘE     

 Multidisciplinární seznámení s fenoménem 

komerčního sexuálního zneužívání dětí  

 

 Komunikace s agresivním žákem 

 

 Šikana: krizový plán 

 

 



UČITELÉ  SEMINÁŘE    EVALUACE 

 Komplikace:    

 termín  

 

 

 

 Výstup:  

   
poţadavek supervize  



RODIČE   SEMINÁŘE  

 Multidisciplinární seznámení s fenoménem 

komerčního sexuálního zneužívání dětí 

jako základní a nezbytná součást prevence. 

 

 Šikana 

 

 Prevence nebezpečných komunikačních 

praktik spojených s elektronickou 

komunikací 

 

 



RODIČE   SEMINÁŘE    

Informování       

         

         

         

         

  
  osobní dopis  

-    www.stránky školy 



RODIČE   SEMINÁŘE   ÚČAST 

  Komerční sexuální zneužívání dětí  

 

Počet přímo oslovených rodičů:  85  

Počet přítomných: 

    13 

 Šikana 
  

Počet přímo oslovených rodičů: 280  

Počet přítomných:  

    7 

 

 Prevence nebezpečných komunikačních praktik 

spojených s elektronickou komunikací  ? 

       

 



 

FINANCOVÁNÍ  

Dotace MŠMT 

  DPP, sluţby- lektorné , pronájem, doprava   

  

 Škola 

  mzda učitelů, cestovní náklady učitelů 

 

Nadační fond 
   

  ubytování,  stravování, doprava, doplacení sníţení dotace - lektorné 

   



DOTACE MŠMT    POSTŘEHY 

Přihlášení do systému -   

      

     heslo 

     správné zařazení projektu 

     název projektu  

     charakteristika subjektu- identifikace  

      

 

 

     neustále k dispozici 

     doplňování informací 

     šablona  

      

 

 

 



DOTACE MŠMT   POSTŘEHY 

 TERMÍNY: 

    září  (na další školní rok) 

 

 KONZULTACE :   

    konkrétní informace DPP 

                ekonomické znalosti  

 DODRŢENÍ PODMÍNEK :  

    změny  

     Ing. Cíchová - KÚ KK 

     Mgr. Budínská  - MŠMT 

      

 



    

 

 

 Děkuji za pozornost. 

       
      PhDr. Miroslava Vokatá 

        


