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I. Východiska PP pro školní rok 2016/2017
a) V předchozích letech se jako nejčastěji řešený problém objevovalo skryté záškoláctví,
pozdní příchody na vyučování, kouření v okolí školy a dále pak alkohol na akcích školy
(hlavně plnoletých žáků). PP pro rok 2016/2017 bude zaměřen na udržení a pokud
možno zlepšení těchto problémů, tj. prevenci záškoláctví, na zlepšení klimatu tříd a
prevenci užívání návykových látek.
b) Z dotazníku, který vyplňovali žáci 2. ročníku, vyplývá drobné slovní ubližování.
V rámci vyučovacích předmětů (zj. základů společenských věd, občanské výchovy
a biologie) jsou žáci všech ročníků seznamováni s tématy rizikového chování.
V předmětech situační jednání a etika projdou žáci nácvikem technik chování a zvládání
problematických situací. Je nutné se zaměřit na problematiku rizikového chování
na vyšším stupni gymnázia. Realizátory programu budou vyučující jednotlivých tříd
a externisté. Koordinátorem programu bude školní metodik prevence ve spolupráci
s výchovným poradcem.
Zákonní zástupci budou s programem seznámeni v rámci podzimních třídních schůzek.

II. Témata rizikového chování začleněná do učebních plánů
Témata rizikového chování jsou na gymnáziu součástí především předmětů občanská
výchova, základy společenských věd a biologie. V rámci nového ŠVP jsme zařadili pro
1. ročník předměty situační jednání a etika, které by měly posílit prevenci rizikového chování.
Tematické plány těchto vyučovacích předmětů jsou součástí ŠVP.

III. Pořádání projektu „GO KURZ“
Jde o seznamovací kurz pro 1. ročníky. Náplní kurzu jsou především hry a cvičení
zaměřené na seznámení žáků třídy s novými spolužáky, rozvoj spolupráce, komunikace,
získávání dovedností řešení konfliktů, sebepoznání, zmapování vztahů ve třídě. Zároveň má
kurz umožnit novému třídnímu učiteli seznámení se třídou, navázání vztahu s žáky, poznání
chování žáků mimo školní třídu. Je dobré, aby se tohoto seznamovacího kurzu zúčastnili
všichni žáci.

IV. Důvěryhodné a dostupné poradenství
Škola spolupracuje s občanským sdružením KOTEC, s Pedagogicko - psychologickou
poradnou v Tachově, klinickou psycholožkou Mgr. Zezulovou-Matějčkovou a se Střediskem
výchovné péče v Domažlicích.

V rámci spolupráce se SVP Domažlice škola může zprostředkovat program zaměřený
na práci s kolektivem přímo na škole.
Na škole působí výchovný poradce a preventista. Žákům je k dispozici schránka důvěry.
S důležitými informacemi v rámci prevence rizikového chování jsou žáci seznamováni
prostřednictvím třídního učitele.

V. Spolupráce školy při využívání volného času žáků
Gymnázium nabízí svým žákům mnoho všestranně zaměřených zájmových kroužků:
španělský jazyk, ruský jazyk, chemický, horolezectví, matematika, latina.
Učitelé všech předmětů pro žáky organizují sportovní, vědomostní či výtvarné soutěže,
na řadu soutěží pořádaných mimo školu své žáky připravují.
Žáci mají možnost se během školního roku účastnit exkurzí a kulturních akcí.
Žáci mají možnost využívat učebnu výpočetní techniky s internetem.
Žákům je k dispozici třída - herna pro využívání volného času.

VI. Studentský demokratický parlament
Třídy volí své zástupce do studentského demokratického parlamentu. Zvolení žáci mají
možnost přímé komunikace s vedením školy, mohou přednést své náměty a postřehy.
Informace získané na setkáních přinášejí pak svým spolužákům do tříd.

VII. Profesní příprava pedagogů
Vedení školy umožňuje v rámci možností účast pedagogů na seminářích, školeních k této
problematice. Doplňuje školní knihovnu o odborné publikace týkající se problematiky
sociálně patologických jevů.

VIII. Organizování akcí, jejichž náplň přímo souvisí s problematikou
rizikového chování
Škola vyhledává a organizuje pro žáky besedy, jejichž náplň se týká široké škály
rizikového chování.

IX. Prevence záškoláctví
Cílová skupina: všichni žáci školy
a) Při řešení záškoláctví škola postupuje v souladu s Metodickým pokynem
k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu
záškoláctví.
b) Škola vypracovala jednotný postup při řešení záškoláctví. S tímto postupem jsou
seznámeni všichni pedagogové školy, všichni žáci školy prostřednictvím svého
třídního učitele a všichni zákonní zástupci žáků v rámci podzimních třídních schůzek
a prostřednictvím internetových stránek školy.
c) Třídní učitelé budou důsledně evidovat absenci žáků a kontrolovat způsob omlouvání
absence. Neomluvenou absenci budou řešit bezodkladně. S řešením a udělenými
výchovnými opatřeními seznámí třídní učitelé žáky třídy.

X. Naplánované akce
GO kurz
Cílová skupina: žáci 1. ročníku
Realizátor: Mgr. Daniela Potocká, Mgr. Iva Váchová
Termín: 2. září

Dotazníkové šetření - klima třídy
Cílová skupina: 1. – 5. ročníky
Realizátor: třídní učitelé
Termín: druhé pololetí školního roku (do konce května)

eBezpečnost – elektronická bezpečnost
Cílová skupina: 1. – 6. ročníky
Realizátor: Ing. Roman Bartoš
Termín: první pololetí školního roku
Další akce proběhnou dle nabídek.

XI. Specifická prevence pro žáky, reagující na individuální
situaci ve třídě
V průběhu školního roku budou v konkrétních třídních kolektivech realizovány aktivity,
které nejsou součástí učebních plánu a reagují na zvláštní situaci ve třídě, která byla
zaregistrována na základě šetření (např. prostřednictvím dotazníku) či na základě výskytu
konkrétních SPJ.
Součástí PP je Školní program proti šikanování. Postup řešení konkrétních problémů bude
vycházet i z metodického pokynu uvedeného na těchto stránkách:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny

XII. Vyhodnocení programu
Zhodnocení PP bude provedeno v závěru školního roku 2016/2017. Všechny aktivity
realizované školou budou evidovány.
PP - preventivní program školy
SPJ – sociálně patologické jevy

