Příloha č. 6
Evaluace MPP
Ve školním roce 2019/2020 se nám podařilo zrealizovat většinu programů specifické i nespecifické
prevence, které byly naplánovány do prvního pololetí. Programy obvykle plánované do druhého
pololetí se z důvodu nařízené distanční výuky nekonaly.
Velmi prospěšná je realizace adaptačních kurzů pro nově vzniklé kolektivy. Naše kurzy se odehrávají
ve Zderazi, kde využíváme blízkosti přírodní rezervace Toulovcovy maštale a záchranné stanice
Pasíčka k jejich návštěvě. V rámci kurzu proběhl program ČČK o zásadách první pomoci a program
Jeden za všechny, všichni za jednoho lektorovaný pracovníky Ekocentrum Paleta Pardubice. Žáci si
zkusili některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti směřující k potlačení sobeckosti a
pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlili si jejich souvislost se situacemi ve
skutečném životě. Třídní učitelé hodnotili oba programy kladně jak po stránce odbornosti vedení
programu, tak i po stránce zapojenosti a reakce žáků.
Organizačně se velmi dobře jeví vložení preventivních programů pro nižší gymnázium do akce zvané
Škola trochu jinak. Jedná se o dvoudenní akci na konci září (v loňském roce 25. – 26. září), kdy
neprobíhá klasická výuka a žáci se účastní již ustáleného plánu různých netradičních aktivit.
V tomto školním roce proběhl interaktivní preventivní program vedený ing. Petrem Kadlecem
z občanského sdružení Lidé mezi světy. Jednalo se o prevenci šikany pro primu, kdy se žáci učili, jak
rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a také jak pomoci obětem. Součástí byly i sociální hry a
praktický nácvik chování. Velký důraz byl kladen na význam dobrého a zdravého kolektivu jako
nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům. Další program byl určen pro sekundu a zaměřen
na kyberšikanu a kriminalitu mládeže pod vedením prof. Ivy Pecháčkové. Využili jsme nabídky VZP a
pro sekundu a tercii jsme zvolili program Vzpoura úrazům, kdy žáci dostali informace o nebezpečných
situacích a způsobech jak jim předcházet. Přednášejícími byla dva vozíčkáři, kteří prezentovali
své vlastní životní zkušenosti. Pro tercii byl také určen program Duševní zdraví, kdy se žáci dozvěděli
o možných duševních chorobách, jejich projevech a jak se starat o vlastní psychohygienu. Kvartě již
tradičně přednášela psychoterapeutka Marie Kučerová v programu Než užiješ alkohol.
Na konci listopadu jsme v primě na žádost třídní učitelky realizovali program Etická výchova a třídní
kolektiv lektorovaný Petrem Kadlecem. V nově vzniklém kolektivu máme žáka s poruchou
autistického spektra a cílem programu bylo jednak zmapovat situaci ve třídě a hlavně posílit schopnost
vzájemné tolerance.
Plánovaný preventivní program na téma Soudržnost ve třídě v 1. C pod vedením lektora ze SVP
Mimóza z Ústí nad Orlicí proběhl na začátku prosince, také v tomto nově vzniklém kolektivu máme
dva studenty s poruchami autistického spektra a požadovaný program se soustředil na respektování
odlišného chování jednotlivců a upevnění spolupráce v kolektivu.
V únoru jsem se jako školní metodik prevence účastnila semináře ve SVP ALFA Svitavy, kde nás
ředitelka Vlasta Pechancová seznamovala s možnostmi péče o problémové žáky a se sítí poradenských
zařízení v našem regionu.
Programy plánované na březen a další měsíce z výše zmíněných důvodů nebyly uskutečněny.
V druhé polovině května jsme zorganizovali vzdělávací program DVPP zaměřený na osobnostně
sociální a profesní rozvoj pedagogů s názvem Základní principy a specifika vzdělávání dětí s PAS.
Kurzu se zúčastnilo celkem 17 pedagogů a to především těch, kteří vyučují ve třídách se studenty
s poruchou autistického spektra. Lektorkou byla Jaromíra Staňková, která se na tuto problematiku
zaměřuje.

Za velmi důležité považuji i v následujícím roce pokračovat s programy specifické i nespecifické
prevence, zejména téma nebezpečí internetu je třeba nepodceňovat. Dále jsem moc ráda za školení
pedagogů o problematice PAS. Díky větší informovanosti můžeme více chápat odlišné potřeby našich
studentů a předcházet vzniku problémových situací.
Vypracovala: Mgr. Daniela Fricová (školní metodik prevence)

