Příloha č. 6
Evaluace MPP
Ve školním roce 2020/2021 se nám podařilo zrealizovat pouze část programů specifické i nespecifické
prevence a to z důvodu nařízené distanční výuky.
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 všeobecné prevence 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 obvykle konané na konci září, kdy neprobíhá klasická
výuka a žáci se účastní již ustáleného plánu různých netradičních aktivit. Již ze zmíněného důvodu
se tato akce loni nekonala a některé plánované preventivní programy nemohli proběhnout.
Ještě před nařízenou distanční výukou jsme stihli v září realizovat program specifické prevence Tvůj
život – tvá volba. Jedná se o interaktivní preventivní program pro kvartu zaměřený na bezpečné
sexuální chování lektorovaný Dagmar Stehlíkovou, ABATOP o. s.
V březnu proběhl interaktivní preventivní program vedený Ing. Petrem Kadlecem z občanského
sdružení Lidé mezi světy. Jednalo se o indikovanou prevenci šikany pro sekundu s názvem Chat,
kyberšikana a grooming ve hrách, který jsme pro žáky objednali, abychom napomohli řešit situaci
vzniklou v době distanční výuky. Jednalo se o náznaky kyberšikany formou slovních útoků a pokusu
o vyčlenění z kolektivu třídy. Také následující program indikované prevence s názvem Vztahy
ve třídě, kamarádství, odpuštění, smíření proběhl opět v sekundě pod vedením Ing. Petra Kadlece
s časovým odstupem ale stejným cílem, napomoct řešení výše popsané situace.
Novinkou v tomto roce bylo seznámení se s preventivními aktivitami v online prostředí. Realizovali
jsme celkem dva programy všeobecné prevence.
Program Nehodou to začíná, financovaný společností Dekra, proběhl na začátku dubna jako online
interaktivní preventivně edukační pořad pro 3. C a 7. A. Cílem je snižovat rizikové faktory v chování
mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel
silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě
pochybení.
Také program Hobit je online edukační program pro záchranu lidského života v případě srdečního
infarktu nebo mozkové mrtvice, který jsme realizovali ve dvou třídách 3. A, 8. C, kde odpovídá
tematickému plánu probíraného učiva. Tento program garantuje Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně (FNUSA-ICRC).
Za velmi důležité považuji i v následujícím roce pokračovat s programy specifické i nespecifické
prevence, zejména téma nebezpečí internetu je třeba nepodceňovat. A není-li možná prezenční výuka,
je třeba hledat jiné formy v online prostředí. V následujícím roce bych chtěla také věnovat větší
pozornost a více času tématu duševního zdraví s ohledem na nárůst psychických potíží našich žáku
po návratu k prezenční výuce.
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