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Preventivní program školy 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy 

Hellichova 3, Praha 1, 118 00 

Jméno a příjmení ředitele PhDr. Zuzana Wienerová 

Telefon na ředitele 257 404 810 

E-mail na ředitele wienerova@gjn.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. Blanka Machová 

Telefon 257 404 829 

E-mail  machova@gjn.cz 

Specializační studium Ano X Studuje  Ne 

Realizátor vzdělávání Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 

Praha 10 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Michaela Dočekalová 

Telefon 257 404 825 

E-mail  docekalova@gjn.cz 

Specializační studium Ano X Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání PedF - UK 

 

Jméno školního psychologa Mgr. et Mgr. Martin Pešek 

Telefon 257 404 824 

E-mail  pesek@gjn.cz 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

ZŠ - I stupeň      

ZŠ - II.stupeň      

Víceleté  gymnázium 

(šestileté)   20 575 68 

4leté gymnázium      

SŠ – ostatní    

Celkem pedagogů na škole*  68   

Školní rok: 2017/2018 
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE 

 

Na pozici školního metodika prevence působím na Gymnáziu Jana Nerudy od září 2015. 

Ale jako učitelka biologie a tělesné výchovy, působící zde od roku 2011, mám dostatečné 

informace o dění ve třídách a jejich potřebách. Informace sbírám přímo ve třídách při výuce, ve 

školním kroužku volejbalu, který vedu, od třídních učitelů jednotlivých tříd a především na 

povinných a nepovinných sportovních kurzech, kterých se jako „tělocvikářka“ účastním. Dále pak 

vycházím z informací školního psychologa, který na GJN působí od ledna 2015, a ze zpráv o 

proběhlých akcích externích zajišťovatelů. 

Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení: školní psycholog, metodička prevence, 

výchovná poradkyně, ředitelka školy a zástupce ředitelky. ŠPP se schází pravidelně a řeší 

aktuální témata. 

I v tomto školním roce budu vycházet z nové koncepce prevence, navržené předchozí 

školní psycholožkou/metodičkou prevence Mgr. Noemi Matějkovou. Po zkušenostech v minulém 

školním roce došlo k několika úpravám – jako je posunutí některých programů o ročník dříve, či  

přidání nebo nahrazení neefektivních preventivních programů. Dále budu pokračovat ve 

spolupráci se společností „Život bez závislostí“, která na GJN probíhala v minulých čtyřech letech 

a která byla umožněna právě díky získání grantu. O stejný grant (Grantový program hlavního 

města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních) bude škola žádat i 

v tomto školním roce. Určitou část preventivních programů zajistí školní psycholog, školní 

metodik prevence a další externí zajišťovatelé (Divadelta, Fokus Praha). 

Pro každý ročník je program primární prevence naplánován s ohledem na vývoj studentů 

a na témata, která v daném období nejvíce řeší tak, aby program působil preventivně. Do 1. 

ročníku jsou začleněna témata zaměřená na vztahy ve třídě, jejichž součástí je adaptační kurz, 

dále pak kyberšikana, komunikační styly a seminář „Jak se učit“. Ve 2. ročníku se navazuje na 

vztahy rozvojem komunikace a spolupráce a věnuje se prevenci závislostí. 3. ročníky se zabývají 

prevencí kriminality, zdravým sebevědomím a sexuální výchovou. Ve 4. ročníku se probírají 

témata zdravého životního stylu, důsledky užívání návykových látek a vztahy mezi mužem a 

ženou. V 5. ročníku se studenti připravují na převzetí zodpovědnosti, zamýšlejí se nad svou 

budoucností a rozebírají témata duševního zdraví. V 5. a 6. ročníku se ve škole účastní Veletrhu 

VŠ, kde se jim představují různé fakulty a absolventi GJN.  

Také nespecifická primární prevence má na GJN své hojné zastoupení. Škála 

sportovních, jazykových, ale i uměleckých kroužků čítá desítky různých nabídek pro volný čas. 
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3. STANOVENÍ CÍLŮ PPŠ 
Cíl:  Pokračovat ve zvyšování efektivity adaptačních pobytů 

Ukazatele dosažení cíle: počet aktivně zapojených zaměstnanců školy 

počet aktivně zapojených studentů 

Zdůvodnění cíle: Adaptační pobyt už v názvu napovídá svůj cíl. Aby mohla 

proběhnout dobrá adaptace primárně jednoho třídního 

kolektivu, je nutné, aby měla třída prostor sama pro sebe, 

učila se sdílet, spolupracovat. Vysoce žádoucí je účast 

třídních učitelů. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl souvisí s budováním dobrého klimatu školy. 

 

 

Cíl:  Zaměřit se na motivaci k učení – seminář „Jak se učit“ 

Ukazatele dosažení cíle: počet zúčastněných studentů 

počet aktivně zapojených studentů 

Zdůvodnění cíle: Na výkonově zaměřeném gymnáziu jsou mnozí studenti 

rozčarovaní z nových neznámých nároků. V rámci jejich 

vlastní psychohygieny chceme podpořit správné učební 

návyky. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl souvisí s budováním dobrého klimatu školy, podstatný 

je také z hlediska psychohygieny každého studenta. 

 

 

Cíl:  Podpora a rozvoj nové koncepce prevence 

Ukazatele dosažení cíle: počet aktivně zapojených třídních učitelů 

počet aktivně zapojených studentů 

propojení, návaznost práce – účast školního psychologa 

Zdůvodnění cíle: Preventivní programy musí být účelné a zasazené do 

kontextu jedné třídy. Jedině tak mohou funkčně posloužit 

jak třídě, tak TU či ŠP a umožnit maximální výtěžnost. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl souvisí s budováním dobrého klimatu školy. 
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Cíl:  Průběžné mapování funkčnosti preventivní strategie 

Ukazatele dosažení cíle: počet zúčastněných studentů 

počet aktivně zapojených studentů 

evaluace studentů a pedagogů 

Zdůvodnění cíle: Vzhledem k plánu včlenit do výuky základní oblasti 

prevence v co možná největší kvalitě je nutné získávat 

zpětnou vazbu. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl souvisí s vytvářením optimálního preventivního 

programu. 

 

 

Cíl:  Zvýšit informovanost pedagogů o aktuálních 

problémových jevech naší školy – sdílení společné 

praxe 

Ukazatele dosažení cíle: počet aktivně zapojených pedagogů 

počet hodin setkání 

Zdůvodnění cíle: Díky znalosti jednotlivých jevů ve škole mohou 

pedagogové efektivně kombinovat své výchovné působení 

se vzdělávacím ve prospěch studentů. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti 

pedagogického sboru, rovněž s jejich psychohygienou. 

 

 

Cíl:  Zvýšit odbornou připravenost pedagogů v oblasti 

práce se třídou v běžných podmínkách školy 

Ukazatele dosažení cíle: počet proškolených pedagogů 

počet hodin interaktivního školení 

Zdůvodnění cíle: Díky podpoře pedagogů se zefektivní jejich výchovné 

působení na žáky. Sami nabudou větší jistoty v těchto 

otázkách, což je důležitý zdroj psychohygieny. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl souvisí se zvyšováním profesní připravenosti 

pedagogického sboru. 
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Cíl:  Řešit financování aktivit a dlouhodobých programů 

PPŠ – aktivně se zapojit do grantových řízení na 

podporu prevence 

Ukazatele dosažení cíle: účast na dotačním řízení „Grantový program hlavního 

města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a 

školských zařízeních“ 

Zdůvodnění cíle: Díky finanční podpoře vytipovaných projektů je možné 

rozšířit preventivní působení školy. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl souvisí s vytvářením optimálního preventivního 

programu. 

 

Cíl:  Další vzdělávání metodika prevence 

Ukazatele dosažení cíle: absolvování druhého roku studia 

Zdůvodnění cíle: Ve škole působí v její prospěch komplexně vzdělaný 

odborník. 

Návaznost na dlouhodobé 

cíle: 

Cíl souvisí s budováním dobrého klimatu školy, budováním 

optimálního preventivního programu školy. 
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4. SKLADBA AKTIVIT PPŠ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

 

a) Pedagogové 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

SDÍLENÍ SPOLEČNÉ PRAXE PEDAGOGŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 

Stručná charakteristika Seznámení pedagogů s konkrétními jevy jedné třídy. 

Sdílení a společné hledání nejvhodnějšího řešení. 

Realizátor/lektor MGR. ET MGR. MARTIN PEŠEK 

Počet proškolených pedagogů 50 

Počet hodin 8 

Termín konání 2X ZA POLOLETÍ 

 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 

Stručná charakteristika Společné soustředění pedagogů v Janských Lázních 

doprovázené různými aktivitami a přednáškami. 

Realizátor/lektor PHDR. ZUZANA WIENEROVÁ, MGR. MICHAL BÍLÝ 

Počet proškolených pedagogů 50 

Počet hodin 16 

Termín konání LISTOPAD 2017 
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b) Žáci  

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 

 

Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 

1/1 Osobnostní a 

sociální výchova 

Sebepoznání Já jsem 2 hod týdně aprobace ZSV 

1/1 Český jazyk a 

literatura 

Jazyk a jazyková komunikace Rétorika 

Neverbální komunikace 

Principy prezentace 

3 hod týdně aprobace ČJ a literatura 

1/1 Dějepis Člověk a společnost Úvod do historie (význam 

historického poznání pro 

současnost) 

2 hod týdně aprobace Dějepis 

1/2 Cizí jazyk (AJ, NJ, 

FJ) 

Jazyk a jazyková komunikace Zdravý způsob života (denní 

aktivity) 

7 hod týdně aprobace Učitelství 

cizího jazyka 

2/1 Osobnostní a 

sociální výchova 

Člověk a společnost Extremismus, fanatismus 2 hod týdně aprobace ZSV 

2/1 Dějepis Člověk a společnost Křesťanství a muslimská 

společnost na počátku 

středověku 

2 hod týdně aprobace Dějepis 

2/2 Osobnostní a 

sociální výchova 

Člověk a společnost Veletrh fiktivních firem 

(argumentace, aktivní 

naslouchání, diskuze) 

30 hodin 

(tříměsíční 

projekt) 

aprobace ZSV 
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2/2 Informatika Informatika a ICT Kritický přístup k publikovaným 

informacím, zaujetí 

odpovědného, etického přístupu 

k nevhodným obsahům 

vyskytujícím se na internetu 

2 hod týdně aprobace Informatika 

3/1 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Paměť: bezprostřední, 

krátkodobá a dlouhodobá 

paměť, druhy paměti 

2 hod týdně aprobace ZSV 

3/1 Zeměpis Člověk a příroda Sociální a regionální geografie 

Afriky, S a J Ameriky 

2 hod týdně aprobace Zeměpis 

3/1 Český jazyk a 

literatura 

Jazyk a jazyková komunikace Prostě sdělovací prostředky 4 hod týdně aprobace ČJ a literatura 

3/2 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Konflikty a kontrola, sociální 

skupiny 

2 hod týdně aprobace ZSV 

3/2 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Základní sociální útvary: soc. 

skupina, rodina, dav 

2 hod týdně aprobace ZSV 

3/2 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Sociální problémy a deviace: 

sociální norma a deviace, 

deviantní chování, sociální 

patologie, kriminalita, rasismus 

2 hod týdně aprobace ZSV 

4/1 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Politika a média: mediální 

výchova, vztah médií a politiky, 

manipulace 

1 hod týdně aprobace ZSV 
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4/1 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Trestní právo: trestní právo 

hmotné a procesní, přestupek, 

trestný čin, trestní řízení, orgány 

činné v trestním řízení 

1 hod týdně aprobace ZSV 

4/1 Dějepis Člověk a společnost Osvícenství a vznik občanské 

společnosti 

2 hod týdně aprobace Dějepis 

4/1 Zeměpis Člověk a příroda Austrálie a Oceánie, Asie, 

Sociální a regionální geografie 

2 hod týdně aprobace Zeměpis 

4/1 Český jazyk a 

literatura 

Jazyk a jazyková komunikace Lexikologie (význam 

pojmenování, přenášení 

pojmenování, obraznost) 

3 hod týdně aprobace ČJ a literatura 

4/2 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Trh práce a mzda: nominální a 

reálná mzda, nezaměstnanost, 

úřad práce 

1 hod týdně aprobace ZSV 

5/1 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Období antropologického obratu: 

sofisté, Sókratés, pravda, etický 

relativismus 

2 hod týdně aprobace ZSV 

5/1 Dějepis Člověk a společnost Evropa ve 20. a 30. letech, zlatá 

20. léta 

2 hod týdně aprobace Dějepis 

5/1 Zeměpis Člověk a příroda Porovnání národnostního a 

náboženského složení 

vybraných států a regionů 

Evropy 

2 hod týdně aprobace Zeměpis 



 1
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5/2 Základy 

společenských 

věd 

Člověk a společnost Praktická etika: láska, vášně, 

motivace lidského jednání, 

ctnost, sociální etika, profesní 

etika 

2 hod týdně aprobace ZSV 

5/2 Český jazyk a 

literatura 

Jazyk a jazyková komunikace Jazykové, kompoziční a 

tematické prostředky výstavby 

literárního díla 

3 hod týdně aprobace ČJ a literatura 

6/1 Český jazyk a 

literatura 

Jazyk a jazyková komunikace Řečnický styl 3 hod týdně aprobace ČJ a literatura 

6/2 Český jazyk a 

literatura 

Jazyk a jazyková komunikace Kapitoly z nauky o komunikaci 3 hod týdně aprobace ČJ a literatura 
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Specifická prevence 1. ročník: 

 

Název programu Posilování pozitivních životních hodnot a postojů 

– adaptace studentů, soudržnost třídy 

Typ programu  Úvodní seznamovací blok, adaptační soustředění 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na posílení zdravého sebepřijetí a 

sebeuvědomění v rámci skupiny, posílení cesty od „já“ k 

„my“. 

Realizátor školní psycholog, metodik prevence, realizační tým AS 

Cílová skupina 1. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 91 (3 třídy) 

Počet hodin programu 14 hod x 3 třídy (2 hod seznámení + 11 hod AS + 1 hod 

zpětná vazba) 

Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování efektivity preventivních programů v 1. a 2. 

ročnících. Zvyšování efektivity adaptačních pobytů. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  září – říjen 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

Název programu Jak se učit 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na motivaci žáků ke studiu a 

přibližuje studentům různé formy efektivního učení. 

Realizátor Mgr. Šárka Coufalíková 

Cílová skupina 1. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 91 

Počet hodin programu 2 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Zaměřit se na motivaci k učení – seminář „Jak se učit“ 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  listopad – prosinec 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Název programu Jak se bránit kyberšikaně 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na specifikaci pojmu kyberšikana a 

osvojení si zásad prevence a základních reakcí při jejím 

výskytu. 

Realizátor Život bez závislostí, o.s. 

Cílová skupina 1.ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 91 

Počet hodin programu 6 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování efektivity preventivních programů v 1. a 2. 

ročnících. Řešit financování aktivit a dlouhodobých 

programů PPŠ. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  listopad 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

Název programu Komunikační styly 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na využívání vhodných a 

nevhodných komunikačních strategií a na zvládání 

konfliktních situací. 

Realizátor Život bez závislostí, o.s. 

Cílová skupina 1. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 91 

Počet hodin programu 6 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování efektivity preventivních programů v 1. a 2. 

ročnících. Řešit financování aktivit a dlouhodobých 

programů PPŠ. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  leden - únor 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Specifická prevence 2. ročník: 

 

Název programu Komunikace a spolupráce 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na využívání komunikačních 

strategií v praxi a na zvládání zátěžových situací ve skupině. 

Realizátor Mgr. Blanka Machová, školní psycholog 

Cílová skupina 2. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 120 

Počet hodin programu 4 hod x 4 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování efektivity preventivních programů v 1. a 2. 

ročnících.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  prosinec 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

Název programu Drogy a závislosti 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na posílení negativního postoje vůči 

drogám a závislostem. 

Realizátor Život bez závislostí, o.s. 

Cílová skupina 2. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 120 

Počet hodin programu 6 hod x 4 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování efektivity preventivních programů v 1. a 2. 

ročnících. Řešit financování aktivit a dlouhodobých 

programů PPŠ. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  leden - únor 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Název programu Vadí, nevadí 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na posílení negativního postoje vůči 

drogám a závislostem a na nácvik obrany proti manipulaci, 

na zdravý životní styl. 

Realizátor o.s. Divadelta 

Cílová skupina 2. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 120 

Počet hodin programu 4 hod x 4 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování efektivity preventivních programů v 1. a 2. 

ročnících. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  březen – květen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

 

Specifická prevence 3. ročník: 

 

Název programu Jsem, jaký jsem 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na témata sebevědomí, sebepřijetí a 

řešení problémů v pubertě. 

Realizátor Život bez závislostí, o.s. 

Cílová skupina 3. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 88 

Počet hodin programu 6 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence. Řešit 

financování aktivit a dlouhodobých programů PPŠ. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  listopad 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Název programu Kriminalita nezletilých a mladistvých 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na témata trestní odpovědnosti dětí 

a mládeže a na prevenci většiny druhů kriminality. 

Realizátor pplk. Mgr. Josef Lottes 

Cílová skupina 3. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 88 

Počet hodin programu 2 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  listopad 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

Název programu Kluci – holky – láska 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na gender role a na sdílení 

očekávání, jež mají studenti od partnerského vztahu. 

Realizátor Život bez závislostí, o.s. 

Cílová skupina 3. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 88 

Počet hodin programu 6 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence. Řešit 

financování aktivit a dlouhodobých programů MPP. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  březen – květen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Název programu Cestovatelé za hranice 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na uvědomění odlišného přístupu ke 

vztahům – dle pohlaví, věku, rodinného zázemí atd. a na 

nácvik obrany proti manipulaci. 

Realizátor o.s. Divadelta 

Cílová skupina 3. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 88 

Počet hodin programu 4 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  březen – květen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

 

Specifická prevence 4. ročník: 

 

Název programu Drogy legální a ilegální 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na posílení negativního postoje vůči 

drogám a na důsledky jejich užívání. 

Realizátor PhDr. Ivan Douda 

Cílová skupina 4. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 84 

Počet hodin programu 2 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  listopad 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Název programu Drogy a závislosti II. 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na posílení negativního postoje vůči 

drogám a závislostem. 

Realizátor Život bez závislostí, o.s. 

Cílová skupina 4. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 84 

Počet hodin programu 6 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Zvyšování efektivity preventivních programů v 1. a 2. 

ročnících. Řešit financování aktivit a dlouhodobých 

programů PPŠ. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  leden - únor 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

Název programu Návštěva Drop-inu 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na posílení negativního postoje vůči 

drogám a závislostem. 

Realizátor Drop-in, výchovný poradce, Mgr. Šárka Coufalíková 

Cílová skupina 4. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 84 

Počet hodin programu 2 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  listopad - prosinec 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Název programu Otevřeně o sexu 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na sdílení očekávání, jež mají 

studenti od partnerského vztahu. 

Realizátor Mgr. Denisa Říha Palečková 

Cílová skupina 4. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 84 

Počet hodin programu 2 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  březen – květen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

Název programu Návštěva v Domě světla 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na prevenci rizikového sexuálního 

chování a xenofobních postojů. Na půdě Domu světla se 

studenti v diskuzi setkají s realitou HIV pozitivních, případně 

nemocných AIDS. 

Realizátor Dům světla, Karlín, výchovný poradce 

Cílová skupina 4. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 84 

Počet hodin programu 4 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  leden - únor 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Název programu Psychohygiena 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na vnitřní psychickou rovnováhu 

studentů a na ego obranné mechanismy. 

Realizátor školní psycholog 

Cílová skupina 4. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 84 

Počet hodin programu 2 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  březen - květen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

Specifická prevence 5. ročník: 

 

Název programu Kdo jsem, kam jdu a co chci 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na hodnotovou orientaci, pohled do 

budoucnosti a na přechod na VŠ. 

Realizátor Život bez závislostí, o.s. 

Cílová skupina 5. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 87 

Počet hodin programu 6 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence. Řešit 

financování aktivit a dlouhodobých programů PPŠ. 

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  listopad 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Název programu Blázníš? No a! 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na prevenci duševních nemocí a 

krizí s nimi spojených. 

Realizátor Fokus Praha, sdružení pro péči o duševně nemocné 

Cílová skupina 5. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 87 

Počet hodin programu 4 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  březen - květen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

Název programu Psychoterapie, psychopatologie 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na poruchy spojené s duševní 

nerovnováhou a na možnosti léčby. 

Realizátor školní psycholog 

Cílová skupina 5. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 87 

Počet hodin programu 2 hod x 3 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  březen - květen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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Název programu Sebezkušenostní psychologie 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na sebepoznání, hodnotovou 

orientaci a relaxační techniky. 

Realizátor Mgr. Šárka Coufalíková 

Cílová skupina 5. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 30 

Počet hodin programu 12 hod x 1 třída 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence.  

Ukazatele úspěšnosti zapojení třídních učitelů, návaznost v další práci učitele 

nebo školního psychologa 

Termín  listopad 2017 - březen 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 

 

 

 

Specifická prevence 5. a 6. ročník: 

 

Název programu Od výběru VŠ k podání přihlášky 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

V tomto bloku získávají studenti základní vhled do 

problematiky výběru VŠ. 

Realizátor výchovný poradce 

Cílová skupina 5. a 6. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 192 

Počet hodin programu 1 hod x 7 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence 

Ukazatele úspěšnosti aktivní zapojení studentů 

Termín  září 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Michaela Dočekalová 
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Název programu Volby povolání, Kariérní den 

Typ programu  blok primární prevence završený veletrhem VŠ 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na budování kariéry, nabízí přehled 

v různých oblastech dalšího vzdělávání a budoucího 

uplatnění. 

Realizátor výchovný poradce, Mgr. Jaroslav Tomeš, absolventi GJN, 

studenti různých vysokých škol, lidé z praxe 

Cílová skupina 5. a 6. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 192 

Počet hodin programu 6 hod x 7 třídy 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence 

Ukazatele úspěšnosti aktivní zapojení studentů 

Termín  říjen - listopad 2017 

Zodpovědná osoba Mgr. Michaela Dočekalová 

 

 

 

Specifická prevence 6. ročník: 

 

Název programu Návštěva hospicu Cesta domů 

Typ programu  blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Tento blok se zaměřuje na vnímání stáří, smrti a umírání. 

Realizátor Cesta domů, Mgr. Šárka Coufalíková 

Cílová skupina 6. ročníky šestiletého studia 

Počet žáků v programu 30 

Počet hodin programu 3 hod x 1 třída 

Návaznost programu na cíle MPP Podpora a rozvoj nové koncepce prevence. 

Ukazatele úspěšnosti aktivní zapojení studentů 

Termín  únor 2018 

Zodpovědná osoba Mgr. Blanka Machová 
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c) Rodiče 

Název programu Den otevřených dveří 

Stručná charakteristika 

programu 

V rámci projektu dne otevřených dveří mají rodiče možnost 

individuálních konzultací se školním psychologem. 

Realizátor GJN 

Počet hodin programu 9 hod x 2 dny 

Termín konání listopad 2017 a leden 2018 

Zodpovědná osoba  PhDr. Zuzana Wienerová 

  

Název programu Setkání s rodiči na začátku školního roku 

Stručná charakteristika 

programu 

Školní psycholog představí svou činnost a nabídne 

možnosti kontaktu. 

Realizátor GJN 

Počet hodin programu 1 hod 

Termín konání září 2017 

Zodpovědná osoba  PhDr. Zuzana Wienerová 

 

Název programu Konzultace se školním psychologem v budově 

školy v pevně stanovených konzultačních 

hodinách 

Stručná charakteristika 

programu 

Rodiče mají možnost otevřeně si promluvit o problémech, 

které řeší spolu se svým dítětem. 

Realizátor GJN 

Počet hodin programu v průběhu celého školního roku 

Termín konání  

Zodpovědná osoba  PhDr. Zuzana Wienerová 
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5. EVALUACE  

 

A) Kvalitativní hodnocení 

 

Hodnocení jednotlivých cílů stanovených pro školní rok 2016 - 2017 

 Pokračovat ve zvyšování efektivity adaptačních pobytů 

Tento cíl byl naplněn díky angažovanosti týmu organizátorů adaptačního kurzu. Před lety 

navržený koncept byl promýšlen a vylepšován během celého školného roku a došlo i na výrobu 

vlastních materiálů pro různé skupinové aktivity. 

 Zaměřit se na motivaci k učení – seminář „Jak se učit“ 

Tento cíl se nepodařilo uskutečnit kvůli vytíženosti školního psychologa. Proto došlo ke změně 

realizátora programu, kterým se stala Mgr. Šárka Coufalíková. 

 Podpora a rozvoj nové koncepce prevence 

Promýšlet koncepci prevence tak, aby plnila svůj účel, je dlouhodobým úkolem celé školy. Po 

zkušenostech v minulém školním roce došlo k několika úpravám – jako je posunutí některých 

programů o ročník dříve, či  přidání nebo nahrazení neefektivních preventivních programů. 

 Průběžné mapování funkčnosti preventivní strategie 

Zjišťování funkčnosti a efektivnosti preventivních programů je založena na zpětné vazbě od 

třídních učitelů a studentů. Na základě toho jsou jednotlivé programy zachovány nebo dochází 

k jejich úpravám. 

 Zvýšit informovanost pedagogů o aktuálních problémových jevech naší školy – sdílení 

společné praxe 

Na společném pobytu zaměstnanců GJN se nabízí prostor pro sdílení praxe. Došlo také 

k několika tematickým setkáním nad konkrétními studenty. 

 Zvýšit odbornou připravenost pedagogů v oblasti práce se třídou v běžných podmínkách 

školy 

Proběhlo několik seminářů, kterých se účastnili hlavně třídní učitelé, případně zájemci z řad 

vyučujících. Školní poradenské pracoviště předává informace o nabídce vzdělávání 

prostřednictvím e-mailů na základě doporučení. 

 Řešit financování aktivit a dlouhodobých programů PPŠ – aktivně se zapojit do 

grantových řízení na podporu prevence 

Úspěšně jsme se zúčastnili Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární 

prevence ve školách a školských zařízeních. Díky tomu se nám podařilo uskutečnit velkou část 

preventivních programů. 

 Další vzdělávání metodika prevence 

Školní metodik prevence nastoupil na podzim 2015 do specializačního studia realizovaného 

Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4. Studium řádně ukončil. 
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Prioritou pro nadcházející školní rok 2017 – 2018 bude realizace koncepce primární 

prevence tak, aby umožnila všem studentům projít určitými preventivními programy rizikového 

chování. K tomu je potřeba podchytit již na začátku 1. ročníky a motivovat jejich třídní profesory 

k jednoznačnému zapojení už před samotným adaptačním pobytem. Velkou výhodou je 

stanovisko vedení školy, které podporuje účast třídních profesorů na preventivních programech. 

Velmi podstatné je také sdílení důležitých informací v rámci celé školy, nejen ve školně 

poradenském týmu. Tomu by měly více přispět pedagogické rady a sdílení společné praxe. 

V neposlední řadě pak mezi priority patří další vzdělávání všech účastníků prevence na GJN. 

Nejen tedy ŠMP, VP a školného psychologa, ale také zbytku školního poradenského pracoviště a 

všech, kteří se podílejí na vedení jednotlivců i celých tříd. 

 

 

 

A) Kvantitativní hodnocení 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 

RCh 

Dny prevence, Závislosti, 

Zdraví a bezpečí 

Počet vzdělávacích aktivit 3 

Počet celkově proškolených pedagogů  5 

Počet hodin 36 

 

 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

 

Počet  

aktivit 

Počet  

hodin 

Počet 

zúčastněných 

rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 2 2 (+ individuální 

konzultace 

98  

(+ individuální 

konzultace) 
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III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické preventivní aktivity, reagující na 

individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce 

Blok primární prevence 22 472 44 

Interaktivní seminář 4 158 8 

Beseda  2 155 4 

Komponovaný pořad 2 195 6 

Pobytová akce 6 119 72 

Situační intervence 2 65 4 

Jiné    

 

 

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků 

Školní kroužky (aktivity v rámci nepovinných předmětů) 23 227 

Víkendové akce školy (Sporty v přírodě) 7 65 

Prázdninové akce školy (lyžování, windsurfing, koně, ...) 4 83 

PRAMUN (Prague Model United Nations) 1 51 
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Použité zkratky:  
PPŠ – Preventivní program školy  

RCh – Rizikové chování 

SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

RVP – Rámcová vzdělávací program 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

 
 


