
Školní program prevence negativních sociálně patologických jevů
v roce 2019

Gymnázium Omská, Praha 10 – Vršovice
Cíl programu
    Uvědomujeme si, že škola společně s rodinou má důležité  poslání  v oblasti prevence
sociálně patologických jevů. Neočekáváme, že se nám v roce 2019 podaří negativní jevy
zcela odstranit, ale pokusíme se je minimalizovat a nabízet studentům vhodné aktivity pro
volný  čas.  Stejně  jako  v minulých  letech  budeme  pokračovat  v utváření  jejich  zdravého
sebevědomí  a  zdravého  životního  stylu.  Pozornost   budeme  věnovat  arteterapeutickým
technikám a komunikativním metodám.  
Obsah projektu
     Projekt je zaměřen na realizaci jednotlivých akcí týkajících se následujících témat:
 nebezpečí sekt a náboženských kultů;
 problematika partnerských vztahů;
 ochrana před pohlavními chorobami;
 besedy o příčinách a důsledcích trestné činnosti;
 nebezpečí návykových látek;
 právní problematika;
 dospívání a jeho proměny;
 tolerance lidských ras, boj proti xenofobii;
 nebezpečí extremismu;
 sport pro zdraví;
 nebezpečí kyberšikany. 

Struktura programu

1. a) Aktivity pro studenty

Téma Ročník
Zdravý životní styl a rozvoj osobnosti Prima – oktáva, G1. A – G4. A, B
Jak trávit volný čas Prima – oktáva, G1. A – G4. A, B
Komunikativní metody Prima – oktáva, G1. A – G4. A, B
Arteterapeutické techniky Prima – oktáva, G1. A – G4. A, B

     b) Aktivity zaměřené na práci s kolektivem, besedy

Téma Ročník Předpokládaný termín
Adaptace – pozitivní komunikace 
( Mgr. Martina Lufferová )

Prima A, B, G1.A Září

Právní odpovědnost mladistvých
( Policie ČR)

Sexta A, B, G1.A, B Říjen

Nebezpečí sekt a náboženských kultů 
(PhDr. Z. Vojtíšek)

Sexta A, B, G2. A Březen

Partnerské vztahy, ochrana před 
pohlavními chorobami
( MUDr. H. Fifková)

Kvinta A, B, G1. A Leden

Než užiješ alkohol, užij mozek 
( SANANIM )

Sekunda A, B Říjen - listopad

Sexuální vztahy 
( Sdružení IFMSA )

Tercie A, B Prosinec

Kriminalita dětí a mládeže
(Policie ČR, Městský soud Praha)

Prima, sexta, G2.A Duben - listopad



Bezpečné chování v elektronickém 
světě (  Městská policie Praha )

Prima A, B Únor

Nebezpečí kyberšikany 
( Městská policie Praha )

Sekunda A, B Březen

Seznámení s životem bez zraku
( OKAMŽIK )

 Prima A, B Červen

NSZ v přijímacím řízení na VŠ - SCIO Septima, oktáva
G3.A a G4.A, B

Září - říjen

c) Návštěvy institucí

Téma Ročník Termín
Návštěva Městského soudu Sexta, G2.A Duben- listopad

Muzeum Policie ČR Prima Duben

d)   Dlouhodobé akce 

 Literární a výtvarná soutěž 

Výtvarné řady a projekty:

 Grantu je využito pro  školní a mimoškolní uměleckou činnost studentů.
Důraz je kladen na individuální tvorbu dětí a mládeže s cílem prezentovat své práce
 v prostorách školy i mimo ni.
Výtvarné řady a projekty:

1) Globální problémy lidstva (terorismus, obchod s lidmi, úbytek ropy, tání ledovců aj.)-
výtvarný projekt v kombinovaných technikách (malba, grafika,frotáž, roláž, kresba...)

2) Studentské divadlo - výroba kulis, kostýmů, stínové divadlo, loutky z netradičních 
materiálů

3)  Socha ve městě - prostorový objekt z ytongu, fotografie, grafické zpracování, 
fotomontáž)

            Účast na mimoškolních výtvarných soutěžích 

Sportovní akce

Vánoční turnaj - odbíjená

Sportovní den školy

2.  Metodické pomůcky, informace

a)   Rozšiřování knihovny
b)   Aktualizace stálé nástěnky v přízemí školy

3.  Spolupráce s rodiči

a) Seznámení rodičů s Preventivním programem školy
b) Zprostředkování informací o sociálně patologických jevech – možnost využití 

knihovny 



4.  Spolupráce s ostatními odborníky

Instituce Forma spolupráce
PPP- Mgr. Jana Růžičková Besedy, pravidelné konzultační hodiny ve škole, 

adaptační program
Jules a Jim, z.s. Kurzy týmové spolupráce, adaptační pobyty
OSPOD – ÚMČ Podle konkrétních případů
Policie ČR Besedy o kriminalitě
Městská policie Praha Přednáška s besedou
Státní zdravotní ústav Přednáška s besedou

5.  Spolupráce s institucemi zabývajícími se využitím volného času dětí a mládeže

Instituce Forma spolupráce
DDM Účast v soutěžích a olympiádách
KMD Návštěva divadelních představení

Zpracovala: Mgr. Irena Kuchynková, výchovná poradkyně a školní metodik prevence
                    Mgr. Šárka Habětínová, vyučující výtvarné výchovy
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