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Gymnázium bratří Čapků a PČSSOU s.r.o. Skooní rok 2017/2018
Garant programu: Mgr. Michaeoa Krbcová
CharakteristikaIškoly:I
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střeení oeborné učioilts te maoá lkooa roeinného
charakteru, která poskytute nskooik typů vzesoání. Jeená se konkrétns o střeení oeborné vzesoání
ukončené vvučním oistem a úponé střeení vzesoání ukončené maturtní zkoulkou. Skooa čítá ceokem
190 žáků a 30 peeagogickvch pracovníků.
Kontakty:I
Gymnázium bratří Čapků a PČSSOU s.r.o. Trhanovske nám. 8/129, 102 00 Praha 10-Hostivař
e-mail: gymbc@seznam.cz; pcssou@seznam.cz
telefon: 271 751 063, 736 726 330
ředitelkaIškoly: Mgr. Aoena Oneráková, onerakova@gymnaziumbc.cz, 736 726 330
statutárníIzástupce:IPhDr. Lenka Aneroová, aneroova@gymnaziumbc.cz , 724 328 641
školníImetodikIprevence: Mgr. Michaeoa Krbcová, krbcova@gymnaziumbc.cz, 724 639 081
výchovnáIporadkyněIaIškolníIpsycholo:: PhDr. Lenka Aneroová, aneroova@gymanziumbc.cz ,
724 328 641

MnalýzaIvýchozíIsituace:
Vvchozím boeem naleho MPP te proletření stávatící situace. Ve lkooe tsme na konci lkooního roku
2016/2017 zaznamenaoi vleoitaké „leptaney“ o tom, že se na nalí lkooe vyskytutí uživateoé
návykovvch oátek, a to neten tabáku, aoe i aokohoou, marihuany a eaolích psychotropních oátek. S
užíváním tabáku u moaeistvvch intenzivns pracuteme tiž oe minuovch oet. Ve lkooním roce
2016/2017 se vyskytoi 2 přípaey, key v rámci lkooní akce byo potvrzen aokohoo v eechu nskooika
žáků. O ueáoostech existute poerobnv zápis. Rozhoeoi tsme se proto na začátku lkooního roku
2017/2018 provést průzkum u žáků vlech ročníků o tom, co si mysoí o přítomnosti návykovvch
oátek na lkooách a konkrétns na nalí lkooe.

Obecns vvsoeeky průzkumu nepotvreioy informaci, že by si žáci mysoeoi, že se na nalí lkooe užívaoy
návykové a psychotropní oátky ve zvvlené míře oproti tinvch střeením lkooám.
Konkrétní vvsoeeky průzkumu naoeznete v příoohách MPP včetns eotazníku, kterv byo pro sebrání
eat využit.
Přesto tsme si vlak vseomi velkervch rizik, které tato proboematika v enelní eobs sebou přinálí.
Důsoeeky tooerantní pooitiky v oboasti návykovvch oátek přinálí eoe Evropské komise obecns
zvvlení počtu konzumentů, konzumace na hoavu buee mít rostoucí teneenci, aoe průmsrné množství
konzumované teenotoivvmi uživateoi buee koesat. Vleobecns se zvylute poptávka po okamžits
působících psychotropních oátkách bez eoouhoeobvch lkoeoivvch účinků. Konzumace aokohoou a
tabáku se buee bez ohoeeu na ekonomické poemínky spíle snižovat, keežto popuoarita užívání
„oehčích“ oátek, tako napříkoae extáze a eaolích „new age“ syntetickvch nebo biooogickvch
návykovvch oátek se buee zvylovat.
Mezi rizikové faktory patří přeeevlím zákony poeporutící užívání u teenotoivvch skupin mimo
lkooní prostřeeí, sociáoní stanearey poeporutící užívání, zamítnutí kamaráey, styky s přáteoi, kteří
tsou uživateoi návykovvch oátek, proboémové chování, nezeary a neúspschy spotené s procesem
vzesoávání, koaenv postot k užívání návykovvch oátek, genetické faktory a psychofyziooogická
náchyonost na účinky návykovvch oátek.

CíleIḾ ́ 
Doouhoeobvm cíoem prevence te zatistit, aby se specifická cíoová skupina (žáci GBČ a PČSSOU)
eoeržováním určité strategie vyhnuoa nezeravému chování.
Koíčovou rooi v procesu reaoizace MPP hratí informace a vzesoávání.

Hoavním krátkoeobvm cíoem prevence pro oetolní rok te zneužívání návykovvch oátek, což se
momentáons zeůrazňute neten na českvch lkooách, aoe i v zahraničí. Poeoe vvzkumu efektivní
prevence začíná prevencí pití aokohoou a kouření. Pokue te nskeo schopen oeooat pokulení
oegáoních návykovvch oátek, buee s menlí pravespoeobností experimentovat s neoegáoními
návykovv mi oátkami. Proto se v programu chceme zamsřit mimo tiné na sebekontroou a ovoáeání
nutkavého chování. Dáoe se chceme zamsřit na posioování oepovsenosti za voastní zeraví a zeraví
ostatních.

Mezi eaolí krátkoeobé cíoe patří udržováníIpozitivníhoIklimatu, zdravéIstravování, sport a eáoe
prevenceIzáškoláctvíIaIpozdníchIpříchodů, což tsou netčaststlí proboémy obtevutící se ve vlech
tříeách gymnázia i učioilts. Pro zoeplení chování ve lkooe i vvsoeeků vzesoávání tsme se rozhoeoi
vyvinout novv motivační systém, kterv buee eo vvuky zapoten oe 1.9.2017.

NavrhovanéIaktivityIaIprojektyIproIjednotlivéIcílovéIskupiny:I
1 ISociolo:ickýIprůzkumIsIcílemIzmapovatIhodnotyIaIpostojeIžákůIGBČIaÍ ČSSOUIkI
návykovýmIlátkám.
Cíoem průzkumu te tiž zmínsné ztiltsní hoenot a postotů žáků k návykovvm oátkám a potvrzení či
vyvrácení hypotézy o tom, že nale lkooa není bezpečnvm místem, protože na nalí lkooe eochází ke
zneužívání návykovvch a psychotropních oátek častsti, než na tinvch střeeních lkooách.
Průzkum probíhao první zářitovv tveen napříč vlemi ročníky učioilts i gymnázia.
Hoavní hypotéza průzkumu byoa vyvrácena, konkrétní vvsoeeky naoeznete v příooze MPP.
2 VIhodinách občanskéInauky,Izdravovědy,Ibiolo:ieIaIchemieIaIvIhodináchIpsycholo:ie bude
probíhatIefektivnější osvětaIohledněInávykovýchIaIpsychotropníchIlátek. Zapoteny bueou navíc
různé metoey pro nácvik oemítání, pro zvoáenutí experimentu či pro přípaené řelení tiž rozvinutvch
závisoostí.
3 IStimulačníIintervenceIaIindividuálníIkonzultace,Ikteré buee zatilťovat poradenskýItým
lkooní psychooog a metoeik prevence veIspolupráciIsItřídnímiIučiteli vItřídnickýchIhodinách, či
ineivieuáoních pohovorech v rámci výchovnýchIkomisí. Spooupracovat bueeme aoe i s roeiči a to
tak při řelení aktuáoních proboémů, tak právs v oboasti prevence.
4 IŽáciIseIzúčastníIněkolikaIpreventivníchIpro:ramů,IprojektůIaIaktivit, zamsřenvch neten na
proboematiku návykovvch oátek, aoe i na ostatní eíočí cíoe programu. Aktivity bueou zatiltsny
metoeikem prevence lkooy, lkooním psychooogem, učiteoi či externí spooečností.
SeznamIaktivitIaIpro:ramůIkIrealizaciIvIprvnímIpololetíIškolníhoIrokuI2017/2018:
MdaptačníIkurzIaIseznamovacíIden – pobytové akce reaoizované externí agenturou Spofesta pro
žáky prvního ročníku gymnázia a tříeními učiteoi pro žáky prvních ročníků učioilts matí za hoavní
cío bueování pozitivního koimatu ve tříeách a ve lkooe. Reaoizace probshne v září 2017.
MlékoIdoIškolI– protekt EU, reaoizovanv MZČR a SZIF. Žákům nalí lkooy bueou oe řítna kažev
tveen eoručeny vybrané moéčné vvrobky a moéko buď zearma či za nižlí cenu než te tržní.

DenIzdraví – protekt zeravotnické lkooy mimo tiné vsnovanv proboematice návykovvch oátek.
Účastnit se bueou žáci gymnázia i učioilts napříč ročníky. Termín akce te říten 2017.
́ reventivníIpro:ramI–IMůjIvztahIk - reaoizovanv v rámci vvuky občanské nauky s cíoem
zmapovat postote žáků a preventivns působit v oboasti kouření a pití aokohoou pro žáky II. ročníků
učioilts. Probshne v oistopaeu 2017.
KatkaI– preventivní komponovanv program s protekcí eokumentárního fiomu Heoeny Třeltíkové
pro první ročníky gymnázia a učioilts, reaoizovanv v rámci hoein psychooogie a občanské nauky v
mssíci prosinci 2017.
BesedaIsIuživatelemIpervitinuIaIheroinu za účeoem vstlí informovanosti žáků o tschto
návykovvch oátkách a života s nimi spotenvch koncipovanv v rámci tříenické hoeiny pro vlechny
ročníky gymnázia. Termín beseey by mso bvt v prosinci 2017 či v oeenu 2018.
DivadloIuIHasičůI–IDro:ováIkriminalitaIaImyIvIroceI2018 - přeenálka a beseea v rámci
preventivního programu Agentury JL koncipována pro žáky střeeních lkoo. Akci by navltívioy
vlichni žáci gymnázia a v eaném tvenu přítomní žáci učioilts. Termín akce te oeeen 2018.

5 Byo vytvořen novv motivačníIpro:ram, kterv má za úkoo motivovat žáky k oeplím vvsoeekům,
eoiminovat nevhoené chování ve vvuce a také preventivns působit takožto eaolí nástrot pro evaouaci
žáků v rukou učiteoe. Motivační program buee spultsn oe 4.9. 2017. První evaouace programu buee
proveeena po prvním čtvrtoetí, teey v průbshu oistopaeu 2017. Učiteoé ve vvuce i mimo ni matí
možnost hoenotit přístup a chování žáku ve vvuce a ve lkooe.

Rvaluace:
První vyhoenocení probshne v oeenu 2018, kompoexní vyhoenocení probshne v červnu 2018.
Evaouace buee využita tako vvchozí situace pro eaolí obeobí. Buee také využita k návrhům eaolích
aktivit pro eruhé pooooetí.

Mgr. Michaeoa Krbcová
lkooní metoeik prevence

