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1. Schválení dokumentů týkajících se prevence rizikového chování
1. 10. 2020 byl schválen pedagogickou radou Minimální preventivní program SŠKK na
rok 2020/2021. Dále byla zveřejněna Výroční zpráva metodika prevence za školní rok
2019/2020. Vyučující a třídní učitelé byli seznámeni rovněž se Školním postupem při
řešení neomluvených absencí nebo velkého počtu omluvených absencí.
Vzdělávání metodika prevence
Metodička prevence v 15. roce své činnosti se pravidelně účastnila on-line schůzek
s obvodními metodiky prevence Mgr. Lenkou Chmelařovou a Bc. Ondřejem Mýtinou.
Byla také přítomna představení skupiny Divadelta, jež se zabývá projekty v oblasti
primární prevence. Absolvovala rovněž vzdělávací interaktivní kurz Prevence v oblasti
duševního zdraví a nemoci žáků, Blázníš? No a!, realizovaný organizací Fokus Praha, z.ú.
Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků:
I v tomto náročném roce se podařilo zrealizovat školení dalších pedagogických
pracovníků, většinou formou on-line kurzů. Ředitelka školy PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.
absolvovala kurz Zvládání konfliktních situací, Mgr. Kateřina Hilgardová se zúčastnila
kurzu Začleňování a výuka žáků s OMJ na SŠ a v rámci přípravy na třídnictví v 1. ročníku
také kurzu Jak udělat adapťák. Mgr. Jan Hoffmann se vzdělával na kurzu Emoční
management pro pedagogy.
2. Prevence v učebních plánech
Prevence rizikového chování se promítla do učebních plánů několika předmětů, kde má
své pevné místo - jedná se např. o společenské vědy, základy přírodních věd, psychologii,
právní nauku, informatiku, PEK a jiné (viz MPP). Tato témata byla zařazována v průběhu
celého roku dle MPP pro školní rok 2020/2021.

3. Akce pořádané školou
4.1 Na začátku školního roku se konal seznamovací workshop pro žáky 1. ročníku
(30žáků), jehož cílem bylo seznámení žáků navzájem, jejich vzájemné poznávání a

2
navázání kontaktů. Tento workshop byl hodnocen již tradičně pozitivně, a proto
budeme v jeho pořádání nadále pokračovat. Současně proběhl i sportovní kurz K3.
Epidemiologická situace v tomto roce neumožnila pořádat Adaptační kurz formou
výjezdu.
4.2 V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví
v rámci akce organizace Jeden svět na školách, i když částečně ještě on-line formou
(distanční výuka) nebo prezenčně ve škole. Žáci měli možnost shlédnout filmy:
Čínský umělec v exilu, Nedovolte, aby se to stalo, My jsme Rusko. K filmům byly
připraveny i on-line besedy.
4.3 Listopadová akademie – tato oblíbená školní akce nemohla být z důvodů
epidemiologické situace v tomto školním roce realizována.
4.4 Naše škola dále pokračuje v projektu Adopce na dálku finanční podporou školačky
v Indii.
4.5 Již po páté jsme se v letošním školním roce zapojili do další akce Jednoho světa na
školách, jíž jsou Týdny mediálního vzdělávání, i když jenom na dálku. Schopnost
orientovat se v mediálním světě a ověřovat si informace nabývá čím dál většího
významu.
Další akce v uplynulém školním roce bohužel nemohly být realizovány z důvodu
vládou nařízeného uzavření škol.
Akce probíhající mimo školu
5.1 Plánované pořady s preventivní náplní nemohly být z důvodu epidemiologické situace
realizovány.
5.2 Filmová představení v rámci festivalu Jeden svět – byla realizována on-line.
5.3 Aktivní účast při humanitární akci „Den pro Světlušky“ - tradičně se podílíme na
realizaci této a podobných akcí.
4. Olympiáda lidských práv – tato akce má za úkol seznamovat žáky se současnými
otázkami a problematikou lidských práv. Žáci naši školu úspěšně reprezentovali ve
finále celostátní soutěže, tentokrát opět on-line formou,
Další akce nemohly být realizovány z důvodu vládou nařízeného distančního
studia.
5. Přímá práce s jednotlivci
Období uzavření škol a převedení výuky na on-line formu kladlo vysoké nároky na
všechny zúčastněné. Objevovaly se proto případy žáků, kteří ztráceli motivaci ke studiu
nebo nezvládali organizační distanční výuky. Všichni vyučující proto museli často s žáky
či jejich rodiči tuto situaci řešit.
7. Přímá práce s třídami
7.1 Seznamovací workshop
7.2 Třídnické hodiny ve třídách nebyly z důvodu uzavření škol realizovány, ale třídní
učitelé hovořili se třídami v rámci on-line výuky. Metodička prevence rovněž
probírala s maturitním ročníkem tzv. Historii skupiny. Také upozorňovala žáky
v jednotlivých třídách na možná úskalí on-line výuky z hlediska porušování pravidel
GDPR při případném nahrávání nebo zveřejňování záznamů z hodin.
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8. Nástěnky
8.1 Třídní nástěnky – v každé třídě je vyčleněna jedna nástěnka s tematikou prevence
rizikového chování, která obsahuje důležité informace a kontakty a materiály – přílohy
časopisu Prevence určené přímo k prezentaci na nástěnkách, články z tisku aj.
9. Zájmové kluby a kroužky
9.1 Klub mladého diváka
9.2 Divadelní skupinka
9.3 Kurz tvůrčího psaní
9.4 Klub přátel vážné hudby
9.5 Klub deskových her
Pro tento školní rok byla připravena řada kroužků, jejich činnost však musela být
ukončena z důvodu epidemiologických nařízení.

V Praze dne 11.9. 2021

Mgr. Veronika Trégnerová

