
Vyhodnocení školního preventivního 

programu za školní rok 2018/2019 

Základní údaje 

ŠPP vyplnila: Renáta Flecknová 

IČ organizace: 46748067 

Název organizace: Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace 

Ředitel (Statutární zástupce): Pavel Čumpelík 

Adresa: Mládeže 884 

Místo: Frýdlant 

PSČ: 46401 

Kraj: Liberecký kraj 

Zřizovatel: Liberecký kraj 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Na základě čeho, je preventivní program školy vypracováván? 

- Profesního citu (intuice) 

- Diskuze s vedením školy a učitelským sborem 

- Analýzy aktuální situace školy 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce 

- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

2) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 

rizikové faktory vaší školy? 

Ano, stav místní komunity, specifická situace v okolí školy 

3) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 

- Výchovný poradce 

- Jiný specialista (psycholog fungující jako supervizor) 

4) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 
 Počet tříd Počet žáků 

prima 1 28 

sekunda 1 26 

tercie 1 29 

kvarta 1 30 

kvinta 1 29 

sexta 1 28 

septima 1 28 

oktáva 1 21 



 Počet tříd Počet žáků 

Celkem 8 219 

5) Stručná analýza situace 

Naše škola je venkovské víceleté gymnázium ve Frýdlantském výběžku s rodinnou 

atmosférou. Máme 8 tříd a cca 220 žáků. Většina žáků dojíždí z okolních menších obcí. Náš 

školní preventivní program vychází z dat získaných evaluací špp z předchozího školního roku, 

informací od třídních učitelů, analýzy aktuální situace a stavu komunity (blízkost státních 

hranic s Polskem a Německem, a tím spojených rizik - kriminalita, výroba a konzumace drog, 

záškoláctví). Školní preventivní tým tvoří metodik prevence a výchovná poradkyně 

spolupracující s vedením školy a ostatními vyučujícími (včetně TU). Vnějšími zdroji jsou 

spolupráce s externím psychologem, OSPOD Frýdlant, Maják o. p. s. a Policií ČR. Na nižším 

gymnáziu řešíme převážně problémy se vztahy mezi žáky spojené s vytvořením nové třídy, 

jejich přestupem z různých ZŠ a neschopností mluvit "z očí do očí" (bez sociálních sítí a 

internetu). Na vyšším gymnáziu se zaměřujeme hlavně na prevenci záškoláctví. 

6) Jaké máte stanovené cíle (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově 

ohraničené) preventivního programu školy? 

 
 Cíl č. 1  

Cíl: Práce se vztahy mezi žáky ve třídě 

Ukazatele dosažení 

cíle: 
Počet incidentů šetřených TU a školním preventivním týmem 

Zdůvodnění cíle: 

Na víceleté gymnázium přicházejí žáci z různých ZŠ, okolních obcí a 

sociálních prostředí. Většina komunikuje se spolužáky přes internet a 

sociální sítě. Neumí komunikovat přímo "z očí do očí". Umět oznámit a 

řešit problémové situace. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 
V dlouhodobém programu máme program proti šikaně a kyberšikaně, 

 Cíl č. 2  

Cíl: Práce s pravidly a řešení problémů třídy  

Ukazatele 

dosažení cíle: 
Počet žáků, kteří odešli z důvodu třídního klimatu 

Zdůvodnění cíle: 

Třídní učitel se svými žáky otevírá témata důležitá pro třídu. Dochází k 

vyjasňování pravidel chování a vymazování mezí. Vedení žáků k 

odpovědnosti za sebe, ostatní a majetek. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 
V dlouhodobém programu spolupráce rodina - škola - město. 



 

 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 19 

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké 

další funkce? 

- Ano, třídní učitelka 

- Ano, jiné (zdravotník, vedoucí předmětové komise) 

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? Ano 

 Cíl č. 3  

Cíl: 
Cílený rozvoj dovedností žáků a tvorba projektů realizovaných mimo 

školu 

Ukazatele 

dosažení cíle: 
Počet akcí 

Zdůvodnění cíle: 

Nácvik a realizace různých technik komunikace (ústní pochvala 

spolužáka), seberegulace (řízení vzteku a stresu). Příprava různých akcí 

(vystoupení, školní parlament, školní studentská firma, Světová škola, 

Estrarády, Erasmus+, třídní akce mimo výuku, vzhled třídy, resp. školy) 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Absolventi gymnázia by měli být schopni orientovat se v běžném životě a 

aktivně se účastnit společenského, kulturního nebo politického dění ve 

svém regionu, aby byli sociálně zralí, byli si vědomi svých práv a 

povinností a zároveň ctili demokratické principy fungování společnosti. 

Dále by měli být schopni rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální 

zdraví a být za ně zodpovědní. Měli by umět komunikovat ústně, písemně 

i pomocí ICT. Měli by být schopni samostatně se učit (znát různé 

techniky učení) a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti by 

měli umět dál tvořivě rozvíjet, propojovat a chápat nutnost celoživotního 

vzdělávání. Měli by umět pracovat v týmu, vhodně a přiměřeně 

prezentovat a obhájit svůj názor.  

 Cíl číslo: 4  

Cíl: Snížení počtu neomluvených hodin 

Ukazatele 

dosažení cíle: 
Počet neomluvených hodin 

Zdůvodnění cíle: 

Žáci odejdou ze školy během vyučování, aniž by někomu oznámili, že 

odcházení (podezření na vyhýbání se povinnostem - zkoušení, testy, účasti 

na TV), není včas a řádně omluvena absence nebo žáci nepřijdou na 

výuku. 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

V dlouhodobém programu máme krizový program na prevenci 

záškoláctví. 



4) Plánujete v nadcházejícím školním roce Vy osobně v rámci zvyšování své kvalifikace 

účast na nějakých vzdělávacích kurzech, seminářích, konferencích či výcvicích k tématu 

primární prevence rizikového chování (kromě specializačního studia)? Uveďte prosím 

případně jejich název, zaměření a rozsah. 

Setkání metodiků prevence (pravidelně organizuje okresní MP a zastřešuje PPP Liberec) 

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím 

programu 

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu 

obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat 

reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při 

stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  

 

Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v 

takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který 

danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši 

školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.  
 prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Celkem 

Prevence 

šikany a 

projevů 

agrese 

8 8 4 4 4 2 2 0 32 

Prevence 

kyberšikany 
5 4 2 2 4 1 1 1 20 

Prevence 

záškoláctví 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Prevence 

rizikových 

sportů 

1 1 3 1 3 1 3 1 14 

Prevence 

rizikového 

chování v 

dopravě 

3 3 3 1 1 1 1 1 14 

Prevence 

rasismu a 

xenofobie 

0 0 2 2 1 1 2 2 10 

Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování 

1 1 4 4 2 2 6 4 24 

Prevence 

užívání 

tabáku 

0 1 3 1 2 0 2 1 10 

Prevence 

užívání 

alkoholu 

1 1 2 1 2 1 3 2 13 



 prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Celkem 

Prevence 

užívání 

dalších 

návykových 

látek 

1 1 2 2 2 1 2 2 13 

Prevence 

závislostního 

chování pro 

nelátkové 

závislosti 

(hazard, 

počítačové 

hry apod.) 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Prevence 

poruch 

příjmu 

potravy 

0 0 2 1 1 1 2 2 9 

Prevence 

kriminálního 

chování 

2 2 2 2 3 2 2 2 17 

Celkem 24 24 30 22 26 14 27 19 186  

 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných 

preventivních aktivitách a programech 

Program 1: Harmonizační kurz pro primu 

1) Název programu: Harmonizační kurz pro primu 

2) Úroveň programu: Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: GF 

4) Typ poskytovatele programu: Škola sama (TU a MP nebo VP) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Označte třídu a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy 

celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

prima 1 30 

8) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 



Program 2: Harmonizační kurz pro kvintu 

1) Název programu: Harmonizační kurz pro kvintu 

2) Úroveň programu: Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: GF 

4) Typ poskytovatele programu: Škola sama (TU a MP nebo VP) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Označte třídu a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy 

celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

kvinta 1 35 

8) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence záškoláctví 

- Prevence rizikových sportů 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

Program 3: SayNo! = Řekni Ne! 

1) Název programu: SayNo! = Řekni Ne! 

2) Úroveň programu: Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: NCOZ Policie ČR 

4) Typ poskytovatele programu: Policie ČR 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Označte třídy a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy 

celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

prima 1 1 

sekunda 1 1 

tercie 1 1 

kvarta 1 1 

kvinta 1 1 

sexta 1 1 

Celkem 6 6 

8) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence rizikového sexuálního chování 



Program 4 - Náplň práce policisty Policie ČR 

1) Název programu: Náplň práce policisty Policie ČR 

2) Úroveň programu: Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: Policie ČR 

4) Typ poskytovatele programu: Policie ČR 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Označte třídy a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy 

celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

kvinta 1 2 

sexta 1 2 

septima 1 2 

oktáva 1 2 

Celkem 4 8 

8) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence kriminálního chování 

Program 5 - Bezpečně na internetu 

1) Název programu: Bezpečně na internetu 

2) Úroveň programu: Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: Maják o. p. s. 

4) Typ poskytovatele programu: Nestátní organizace  

5) Je tento preventivní program certifikovaný? Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Označte třídy a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy 

celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

prima 1 3 

sekunda 1 3 

Celkem 2 6 

8) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

 



Program 6 - Preventivní vlak - bezpečná železnice 

1) Název programu: Preventivní vlak - bezpečná železnice 

2) Úroveň programu: Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: ČD, SŽDC a ČD Cargo 

4) Typ poskytovatele programu: Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? Ano 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Označte třídy a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy 

celkově stráví. 
 Počet tříd Počet hodin 

prima 1 2 

sekunda 1 2 

tercie 1 2 

Celkem 3 6 

8) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí 

pracovníci školy 

Aktivita 1: Aktualizace školního preventivního programu 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

Aktualizace školního preventivního programu pro tento školní rok (všichni vyučující 

jednotlivých předmětů a vedení školy) 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 6 

Aktivita 2: Adaptace pokynů MŠMT ČR a zřizovatele školy  

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

Adaptace pokynů MŠMT ČR a zřizovatele školy pro potřeby GF v oblasti prevence 

rizikového chování žáků do školního preventivního plánu 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 10 

Aktivita 3: Aktualizace Programu proti šikaně včetně kyberšikany 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

Aktualizace Programu proti šikaně včetně kyberšikany. Na prevenci šikany se zaměřujeme již 

několik let. Žáci, kteří nastupují na GF neumí většinou komunikovat „z očí do očí“. Některým 

dělá problém, někoho pochválit. Většina dobře zvládá kritiku okolí.  

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 6 

 



Aktivita 4: Seznámení s aktuálním stavem prevence 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

Seznámení s aktuálním stavem prevence (všichni vyučující). Výsledkem aktualizace školního 

preventivního programu. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 10 

 

Aktivita 5: Prezentace nových poznatků z oblasti prevence rizikového chování 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

Prezentace nových poznatků z oblasti prevence rizikového chování žáků (MŠMT, PPP 

Liberec) 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 4 

 

Aktivita 6: Vymezení priorit a konzultace pro TU nebo začínající učitele 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

Vymezení priorit a konzultace z oblasti rizikového chování (třídní učitelé, začínající učitelé) 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 25 

 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1: V primě seznámení se školním řádem a Etickým kodexem 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

V primě seznámeni se školním řádem a Etickým kodexem GF. Naše škola je poradenské 

místo (výchovná poradkyně, metodik prevence). 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 1 

Aktivita 2: V kvintě byli seznámeni se školním řádem a Etickým kodexem 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

V kvintě byli seznámeni se školním řádem a Etickým kodexem GF. GF je poradenské místo 

(výchovná poradkyně a metodik prevence). 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 1 

Aktivita 3 - Jednání s rodiči, popř. konzultace při výskytu rizikového chování 

1) Uveďte stručný popis naplánované aktivity: 

Jednání s rodiči, popř. konzultace při výskytu problémového chování žáka. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě: 16 

 

 

 



Část 7: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy  

Během školního roku 2018/2019 se nám stanovené cíle částečně podařilo naplnit. 

 

Osvědčilo se pořádání harmonizačních kurzů v primě (přechod ze ZŠ na GF) a v kvintě 

(doplnění nových žáků do stávající třídy). 

Při výskytu rizikového chování byla účinná spolupráce metodika prevence s výchovnou 

poradkyní a vedením školy.  

Řešené jevy rizikového chování: 

a) problémy s komunikací (1 případ v primě, 2 případy v kvartě) 

b) podezření na vandalismus (1 případ v tercii) 

c) projevy rasismu a xenofobie (1 případ v kvartě) 

d) podezření na mentální anorexii (1 případ v kvartě) 

e) neomluvené hodiny 

 

Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 

 školní rok 2017/2018 

 1. pololetí 2. pololetí 

zameškané hodiny 7 325 11 764 

neomluvené hodiny 54 128 

Vysoký počet neomluvených hodin ve 2. pololetí byl způsoben nárůstem neomluvených 

hodin ve třídě septima (59 hodin). Většinou šlo o nedoložení omluvenky v řádnou dobu. Další 

velký počet neomluvených hodin byl ve třídě oktáva (30 hodin). Zde jeden zletilý žák byl 

opakovaně dlouhodobě nemocen, ale svoji absenci včas nedoložil omluvenkou. 

 

Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin 

 školní rok 2018/2019 

 1. pololetí 2. pololetí 

zameškané hodiny 9257 6566 

neomluvené hodiny 66 174 

V 2. pololetí opět došlo ke zvýšení počtu neomluvených hodin, převážně ve třídě oktáva   

(128 hodin). Dva zletilí žáci byli opakovaně dlouhodobě nemocní a svoji absenci řádně 

nedoložili omluvenkou. 

 

Došlo k výraznému snížení problémů s mobily (již druhým rokem platí omezení manipulace 

pro nižší gymnázium). Průběžně sledujeme (TU, MP a VP) chování a prospěch žáků, kteří 

měli problémové chování a spolupracujeme s jejich rodiči jako prevence výskytu recidivy 

problému. Dále jsme nemuseli řešit případ šikany a kyberšikany, ve srovnání s minulými lety. 

Do dalšího školního roku zůstává problematika komunikace „z očí do očí“, práce s rizikovými 

třídami a důsledné vyžadování řádné omlouvání absence jak za strany zákonných zástupců, 

tak hlavně zletilých žáků. 
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