
 1 

  Preventivní program školy 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
Název a adresa školy, pro 
kterou platí tento MPP 

VOŠG  a SPŠG, Hellichova 22, Praha 1, 118 00 

Jméno a příjmení ředitele Ing. Radek Blahák 
Telefon na ředitele 257 312 390 
E-mail na ředitele blahak@hellichovka.cz 

 
Jméno školního metodika 
prevence 

Kateřina Burešová 

Telefon 721 477 080 
E-mail  buresova@hellichovka.cz 
Specializační studium Ano X Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání 25. 5. 2015 ukončeno specializační studium, PPP pro Prahu 

1, 2 a 4 

 
Jméno výchovného poradce Olga Kaucká 
Telefon 731 652 993 
E-mail  kaucka@hellichovka.cz 
Specializační studium Ano X Studuje Ne  

Realizátor vzdělávání Dokončeno červen 2020, PedF UK 

 
Jméno školního psychologa Mgr. Ivana Daňová, DiS., využíváme služeb PPP, 

Francouzská 56, Praha 10 
Telefon 267 997 011, 
E-mail  idanova@ppppraha.cz 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

¤ SŠ   12 319   
¤ VOŠ    5 117  

Celkem pedagogů na škole* 

   
 57 interních a 13 

externích 

Školní rok: 2021/2022 
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  
 

Vnitřní zdroje   

Charakteristika školy:  

Výuka se uskutečňuje ve dvou vzdělávacích úrovních: střední (Střední průmyslová škola grafická 

/SPŠG/) a vyšší odborné (Vyšší odborná škola grafická /VOŠG/). Výuka v obou vzdělávacích stupních 

probíhá v budovách Prahy 1 – na Maltézském náměstí č. 16 a v Hellichově ulici č. 22. Tělesná 

výchova se uskutečňuje v budově Malostranského Sokola v Praze 1, U Lanové dráhy 609/3. 

Žáci/studenti o přestávkách přecházejí mezi budovami dle stanoveného rozvrhu. 

 

Vzhledem k zaměření školy mají žáci/studenti výuku zpravidla dělenou na dopolední výuku literních 

předmětů a TEV (Maltézské nám. 16/Malostranský Sokol) a odpolední výuku odborných předmětů 

(Hellichova ul. č. 22). Vzhledem k délce vyučování (7.30 -18.00 hodin) škola nerealizuje volnočasové 

aktivity žáků/studentů. Výjimkou je Klub mladých diváků. Žáci/studenti rovněž mohou svoje 

mimoškolní výtvarné aktivity prezentovat v respiriu školy (Hellichova 22). 

 

Škola nedisponuje tělocvičnou ani hřištěm. Na tělesnou výchovu je pronajímána budova TJ Sokol 

Malá Strana.   

Škola je výborně technicky vybavena. Žáci/studenti mají k dispozici počítače s rychlým připojením 

k internetu. Část počítačů je umístěna na Maltézském náměstí ve studovně knihovny, převážná část 

v budově v Hellichově ulici. Žáci/studenti je mohou mimo rámec výuky využívat jak v knihovně, tak 

v respiriu na hlavní budově, kde mohou trávit čas i mezi hodinami. 

 

Na škole studují žáci/studenti i dalších národností – vietnamské, ruské a ukrajinské. Jejich integrace 

probíhá bezproblémově. 

 

Mezi riziková prostředí z pohledu sociálně nežádoucího a rizikového chování patří pouze šatny  

a zejména přechod mezi budovami, kde výuka probíhá, který žáci/studenti většinou každodenně 

absolvují. V šatnách a na chodbách je během přestávek konán dozor. Studenti a zákonní zástupci na 

začátku školního roku podepsali poučení o bezpečnosti při přecházení mezi budovami školy  

a o dodržování školního řádu. 

 

Střední škola realizuje výuku ve školním roce 2021/2022 podle deseti školních vzdělávacích 

programů; tří v účinnosti od roku 2013, jednoho od roku 2015 a šesti od roku 2018. 

Vyšší odborná škola realizuje výuku ve školním roce 2021/2022 podle jednoho vzdělávacího 

programu s účinností od roku 2013, se schválenou akreditací změny od 1. 9. 2016.  

Ve všech vzdělávacích programech jsou ukotveny bloky zaměřené na prevenci sociálně nežádoucího 

a rizikového chování. Některé prvky primární prevence jsou také zahrnuty ve školním řádu SPŠG  

i VOŠG. 
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Pro posílení prevence v oblasti rizikového jednání a chování žáků v rámci osobního profesního růstu 

učitelů školy se pedagogové každoročně zúčastňují výjezdního zasedání školy, jehož součástí je 

poznávání jiných škol se stejným zaměřením s vymezeným prostorem pro neformální diskusi k řešení 

problematiky prevence sociálně-patologických jevů a podpory žáků v oblasti vzdělávání. V letošním 

školním roce jsou plánována 2 výjezdní zasedání. 

  

Participace žáků/studentů na formálním chodu školy se uskutečňuje zejména prostřednictvím aktivit 

Školské rady, jejímiž členy jsou také žáci/studenti SPŠG a VOŠG. Školská rada se vyjadřuje ke všem 

podstatným okolnostem v životě školy a koncepčním změnám ve školské legislativě formou 

připomínkování plánovaných záměrů školy. 

 

Školní metodik prevence (ŠMP):  

Funkce ŠMP byla v minulém roce kumulovaná s funkcí výchovného poradce.  Nyní jsou obě funkce 

rozděleny. Jde o učitele humanitních předmětů, což umožňuje kontakt se všemi studenty v rámci 

výuky. Je vytvořen školní preventivní tým. Kateřina Burešová (ŠMP) dokončila v květnu 2015 

specializační studium. Zajišťuje metodické vedení při výskytu sociálně nežádoucího a rizikového 

chování žáků/studentů školy. Rovněž disponuje kontakty na příslušné organizace a spolupracuje 

s řadou institucí v oblasti prevence rizikového chování. 

 

Výchovný poradce (VP) 

 V letošním roce funkci vykonává Olga Kaucká, která dokončila studia výchovného poradenství. 

Shromažďuje odborné zprávy o žácích/studentech v poradenské péči specializovaných poradenských 

zařízení. Předává informace a zprávy o realizovaných programech škole i zákonným zástupcům. Vede 

si dokumentaci a evidenci standardních činností. Jako výchovná poradkyně je k dispozici pro 

studenty, rodiče i členy pedagogického sboru. Problémové studenty řeší s ostatními kolegy v rámci 

předmětových komisí. ŠMP i VP reagují na podněty ze schránky důvěry, ta je nově vytvořena 

v podobě anonymního formuláře na webu školy, který směřuje do mailové pošty ŠMP. V loňském roce 

byla v budově na Maltézském náměstí umístěna schránka důvěry ve fyzické podobě. 

 

Školní preventivní tým: 

ředitel školy – Ing. Radek Blahák 

statutární zástupce ředitele – Mgr. Petra Vykydalová 

zástupce ředitele a ŠMP – Mgr. Kateřina Burešová 

VP – Mgr. Olga Kaucká 

 

Každá třída má v rozvrhu pevně stanovenou svou třídnickou hodinu. Třídní učitelé SPŠG/vedoucí 

ročníků VOŠG mají povinnost (popř. s pomocí metodika prevence) věnovat se nejen třídním 

záležitostem, ale také vhodně začleňovat činnosti, jež předcházejí šikaně a dalším projevům 

rizikového chování žáků/studentů školy. V době distanční výuky probíhaly vedle třídních hodin i hodiny 

s výchovnou poradkyní on-line. 
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Prevence neúspěšnosti žáků/studentů v oblasti vzdělávání: 

Základním nástrojem školy v prevenci neúspěchů ve studiu je využívání konzultačních hodin 

jednotlivých učitelů školy žáky/studenty, kteří ve výuce zaostávají. V jejich rámci je možné věnovat se 

nejen konzultacím s jednotlivými žáky/studenty školy, ale i doučování slabých žáků. Pokud žák 

výrazně zaostává dlouhodobě, je pozván na základě čtvrtletní klasifikace k řediteli školy (zpravidla  

i s rodiči žáka), kde jsou hodnoceny příčiny jeho neúspěchů ve vzdělávání a společně s rodiči 

(zákonnými zástupci) hledána možnost odstranění prospěchových problémů. Součástí pohovoru je 

 i hodnocení snahy zaostávajícího žáka/studenta předcházet studijním problémům. Pokud se zjistí, že 

základní nástroj pro změnu, tj. využívání konzultačních hodin, nevyužívá, je mu tato možnost 

ředitelem školy důrazně připomenuta (žáci/studenti jsou poučeni o možnosti konzultovat s jednotlivými 

vyučujícími na počátku školního roku) a tato skutečnost je zaznamenána v zápisu z jednání. Přítomni 

jednání jsou minimálně dva členové školního preventivního týmu, tj. ředitel školy a zástupkyně ředitele 

školy. V případech hodných zvláštního zřetele i výchovná poradkyně a školní metodička prevence.    

 

Vnitřní informační zdroje v oblasti prevence rizikového jednání a chování a studijních problémů 

žáků/studentů školy jsou k dispozici:  

- na nástěnce u knihovny školy v budově Malostranské nám. 16,  

- na webových stránkách školy (viz Preventivní program školy v rubrice „dokumenty“). 

Konzultační hodiny školního metodika prevence, výchovného poradce i celého pedagogického sboru 

jsou vyvěšeny na dveřích kabinetů a na webových stránkách školy v rubrice „nástěnka studentů“. 

Další informace poskytne žákům/studentům školní metodik prevence a výchovný poradce. 

Vnější informační zdroje jsou k dispozici u školního metodika prevence a výchovného poradce: 

• poradenský metodik prevence při PPP pro Prahu 1 –Mgr. Ivana Daňová Jurčová, DiS., 

267 997 015, idanova@ppppraha.cz 

• Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality pro Praha 1 – Mgr. Ladislav Varga, 

ladislavvarga@praha1.cz 

• Úsek prevence a institucionální výchovy MŠMT, www.msmt.cz/socialniprogramy/prevence 

• kurátor pro děti a mládež při ÚMČ Praha 1 – Hana Vitnerová, 221 097 353, hana 

vitnerova@p1.mepnet.cz 

• Policie ČR, Vlašská 3, Praha, 118 00 

• Mapa regionální pomoci 

• Metodické informační zdroje v oblasti školní minimální prevence – www.msmt.cz, 

www.primarniprevence.cz, www.prevence-praha.cz, www.adiktologie.cz 

• školní psycholog Mgr. Ivana Daňová, DiS., PPP pro Prahu 1, Francouzská 56, 267 997 011, 

idanova@ppppraha.cz 

• spolupráce školy s Policejním muzeem, Policií ČR, s Jedním světem na školách, , společností 

Acorus – spolupráce na realizaci aktivit podporujících zdravý životní styl, komunikační 

dovednosti, zdravý rozvoj osobnosti – viz program 

• Učitelé se zúčastňují výjezdního zasedání školy, jehož součástí je poznávání jiných škol se 

stejným zaměřením a navíc je prostor pro neformální řešení některých problémů. 

 

mailto:idanova@ppppraha.cz
mailto:ladislavvarga@praha1.cz
http://www.msmt.cz/socialniprogramy/prevence
mailto:vitnerova@p1.mepnet.cz
http://www.msmt.cz/
http://www.primarniprevence.cz/
http://www.prevence-praha.cz/
http://www.adiktologie.cz/
mailto:idanova@ppppraha.cz
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Monitoring: 

V roce 2020/2021 jsme řešili následující formy rizikového a sociálně nežádoucího chování: 

• psychické obtíže související s distanční výukou 

• studijní problémy – opět souvislost s distanční výukou 

• začlenění studentů s diagnostikovanými psychiatrickými obtížemi 

• poradenské a situační intervence 

Škola eviduje žáky/studenty, kterým je věnována péče ve zvýšené míře: 

• žáci/studenti se specifickými vzdělávacími potřebami 

• žáci/studenti se zdravotními obtížemi 

• žáci/studenti - příslušníci národnostních menšin 

 

V průběhu posledních pěti let byl řešen jeden problém s žákem, který byl závislý na drogách, žák po 

ročním přerušení studia z důvodu léčby pokračoval zdárně ve studiu.  Dále byly řešeny dva případy 

poruchy příjmu potravy, žákyně se léčily na příslušném místě a pak pokračovaly dál ve studiu. 

V jednom případě bylo řešeno i sebepoškozování žákyně. Nešvarem, se kterým se potýkáme 

dlouhodobě, je kouření žáků/studentů. Problémem je i velká absence některých žáků/studentů. 

Počínající šikana u nás byla řešena v minulých letech, obvykle se jednalo o problémy komunikačního 

charakteru. 

Žáci/studenti s kouřením marihuany se vší pravděpodobností zkušenost mají. Proběhlo proškolení 

pedagogů, jakým způsobem danou situaci řešit. Žáci/studenti byli opět poučeni o školním řádu. Před 

třemi lety jsme do preventivního programu zařadili nově téma přednášky trestní odpovědnosti, 

program je realizován ve spolupráci s Policií ČR. V letošním roce ve spolupráci opět pokračujeme. 

V předloňském školním roce rovněž probíhalo rozsáhlejší šetření podezření na šikanu ze strany 

učitele, výsledkem byl kompletní monitoring vztahů v rámci všech tříd, na dotazníkové šetření pak 

navazovaly speciální třídnické hodiny se školní metodičkou. Výsledky se ukázaly jako velmi příznivé a 

zajímavé, v podobném šetření chceme pokračovat i v příštích letech. 

 
V loňském školním roce 2020/2021 žáci 1. ročníků SPŠG nemohli absolvovat adaptační kurz prvních 

ročníků. Vzhledem k tomu, že škola má několik oborů, je pro nás velmi důležité, že se žáci 

jednotlivých oborů seznámí i mezi sebou, proto obvykle adaptační kurzy podporujeme. Tato 

skutečnost je žáky rovněž ceněna. Žáci v evaluaci uvádějí, že po adaptačním kurzu dochází k lepšímu 

zapojení do třídního kolektivu. Adaptační kurz je částečně realizován externí společností, spolu 

s metodikem prevence se jej zúčastňují rovněž třídní učitelé a jejich zástupci, kteří se podílejí na 

programové náplni kurzu. V letošním školním roce adaptační kurz proběhne podle plánu. 

 

V loňském roce vzhledem k epidemiologické situaci neproběhl ani lyžařský výcvik. Obvykle je 

realizován pro žáky druhých ročníků, zde probíhají mimo jiné i aktivity podporující komunikační 

dovednosti a upevňující vztahy ve skupině.  

Od předloňského roku je lyžařský kurz stabilně určen žákům druhých ročníků, aby došlo k lepšímu 

rozložení větších třídních aktivit do celého průběhu studia. 
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V loňském školním roce neproběhly vzhledem k epidemiologické situaci žádné tematické besedy dle 

programu. 

Proběhly charitativní akce – sbírky pro Světlušku a Ligu proti rakovině. 

 

Byly splněny následující krátkodobé cíle: 

• adaptace žáků prvních ročníků SPŠG na prostředí nové školy, adaptační kurz byl nahrazn 

důslednou prací třídních učitelů a preventivním programem s metodikem prevence Ivanou 

Daňovou 

• zajištění péče o žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

• zajištění péče o žáky/studenty řešící studijní či jiné obtíže 

• zajištění vzdělávacích programů pro jednotlivé ročníky 

 

Analýza výchozí situace 
Ze vstupních dat vyplývá, že je žádoucí nadále pokračovat v realizaci adaptačních kurzů a aktivit 

pořádaných školou. Je nutné zabývat se dalšími způsoby financování preventivních aktivit. V rámci 

Grantového programu hlavního města Prahy jsme v minulých letech získali příspěvek na adaptační 

výjezd 1. ročníků. V letošním roce budeme opět vyhledávat další možnosti financování. V letošním 

roce bude opět školní preventivní tým pracovat na PP a analýze situace školy.  
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3. STANOVENÍ CÍLŮ PP 
 
Cíl pro žáky/studenty získávání dalších vědomostí v dané problematice 

osobnostní a sociální rozvoj žáků 

zlepšování komunikativních dovedností 

výchova ke zdravému životnímu stylu 

vytváření pozitivní atmosféry ve škole i třídách 

formování zdravých postojů k sociálně nežádoucímu  

a rizikovému chování  

 
Cíl pro pedagogy vytvoření týmu pedagogů spolupracujících na PP 

zvyšování kvalifikace absolvováním seminářů  

a celostátních konferencí 

 
Cíl pro rodiče a zákonné 
zástupce 

zlepšit spolupráci školy a rodiny 

informovat rodiče o proběhlých aktivitách na webu školy 

 
 
 
4. SKLADBA AKTIVIT PP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY  

 
a) Pedagogové 

Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ O ZPŮSOBECH ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH 

SITUACÍ VE ŠKOLE 
Realizátor/lektor PREVENTIVNÍ TÝM 
Počet proškolených pedagogů 55 
Termín konání V RÁMCI PK V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

 

 

Název a odborné zaměření 
vzdělávání 

DALŠÍ ŠKOLENÍ VYCHÁZEJÍ Z MOMENTÁLNÍ NABÍDKY 

RŮZNÝCH INSTITUCÍ, NAPŘ. PPP, BUDOU POSTUPNĚ 

DOPLNĚNY 
Realizátor/lektor  
Počet proškolených pedagogů  
Termín konání  
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další školení a návštěvy odborných seminářů a konferencí dle nabídky 

Celý pedagogický sbor se jako dozor zúčastňuje akcí určených žákům/studentům, i tak se zvyšuje 

jejich přehled znalostí o vybraných tématech. 
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b) Žáci/studenti  
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 
 

Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující 
2 Základy 

společenských 

věd 

Studenti jsou seznámeni se 

základy psychologie a 

sociologie 

Prevence rizikového chování 

realizována v průběhu celého 

šk. roku. Rozpis témat v rámci 

tematických plánů. 

V průběhu celého 

šk. roku 

A. Sehnalová 

3 Základy 

společenských 

věd 

Politologie, právo, finanční 

gramotnost 

Prevence rizikového chování 

realizována v průběhu celého 

šk. roku. Rozpis témat v rámci 

tematických plánů. 

V průběhu celého 

šk. roku 

B. Havrdová, 

 V. Havlíček 

4 Základy 

společenských 

věd 

Základy filosofie a etiky, 

profesní deontologie 

Prevence rizikového chování 

realizována v průběhu celého 

šk. roku. Rozpis témat v rámci 

tematických plánů 

V průběhu celého 

šk. roku  

B. Havrdová, 

V. Havlíček 

 

V průběhu celého studia jsou i v rámci literních předmětů – např. jazykového vyučování realizovány bloky zaměřené na prevenci rizikového chování. Jednotlivá 

témata jsou uvedena v ŠVP. Žáci/studenti mají navíc se svým třídním učitelem/vedoucím ročníku pravidelně třídnickou hodinu, která je pevně stanovena 

v rozvrhu a ve které je možné věnovat čas problémům třídy včetně problematiky podpory zaostávajících žáků/studentů. V případě distanční výuky jsou třídnické 

hodiny rovněž realizovány, ale v on-line prostoru. 
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Specifická prevence 
Název programu Adaptační „kurz“ pro žáky prvních ročníků 
Typ programu  pobytová akce  
Stručná charakteristika 
programu 

seznamovací aktivity, bezproblémový vstup do školy 

Realizátor tým třídních učitelů a školní metodička prevence 
Cílová skupina žáci prvních ročníků 
Počet žáků v programu 83 
Počet hodin programu 3 dny 
Návaznost programu na cíle MPP seznámení žáků ve třídě, očekávání, nastavení 

pozitivních vztahů ve třídě 
Termín  6. – 8. 9. 2021 
Zodpovědná osoba P. Vykydalová, J. Bělousová, P. Urban, R. Mašek, O. 

Kaucká, K. Burešová 

 
 
Název programu Beseda v Muzeu policie 
Typ programu  beseda 
Stručná charakteristika 
programu 

Výběr programu dle aktuální nabídky, nejčastěji 

Kriminalita, drogy a bezpečnost 
Realizátor Muzeum policie 
Cílová skupina žáci prvních ročníků  
Počet žáků v programu 83 
Počet hodin programu 3x 90 min 
Termín  5. 1. 2022 
Zodpovědná osoba K. Burešová, třídní učitelé – P. Vykydalová, J. 

Bělousová, P. Urban 

 
Název programu Beseda o kyberšikaně 
Typ programu  beseda 
Stručná charakteristika 
programu 

beseda o nebezpečí v kyberprostoru 

Realizátor VOŠG a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22 
Cílová skupina žáci prvních ročníků  
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Počet žáků v programu 83 
Počet hodin programu 1x 90 min 
Termín  květen 2022 
Zodpovědná osoba P. Urban 

 

 
Název programu Návštěva Městské knihovny 
Typ programu  prohlídka knihovny 
Stručná charakteristika 
programu 

žáci jsou seznámeni s činností Městské knihovny 

v Praze – nabídka trávení volného času 
Realizátor VOŠG a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22 
Cílová skupina žáci prvních ročníků  
Počet žáků v programu 83 
Počet hodin programu 2x 90 min 
Termín  2. pololetí 
Zodpovědná osoba L. Kletvíková, B. Havrdová 
  
Název programu Preventivní program pro studenty prvních ročníků 
Typ programu  Interaktivní program 
Stručná charakteristika 
programu 

Program je zaměřen na posílení vztahů ve třídě, na 

probrání změn, které žákům přinesl vstup na SŠ 
Realizátor Mgr. Ivana Daňová, DiS., PPP, Francouzská 56 
Cílová skupina žáci prvních ročníků  
Počet žáků v programu 83 
Počet hodin programu 3x 90 min 
Termín  18. 2., 2. 3., březen 2022 
Zodpovědná osoba K. Burešová 

 

 
Název programu Domácí násilí 
Typ programu  beseda a projekce filmu 
Stručná charakteristika 
programu 

projekt je realizován ve spolupráci se sdružením 

Acorus 
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Cílová skupina žáci druhých ročníků 
Počet žáků v programu 75 
Počet hodin programu 3 x 90 min. 
Termín  22. 11., 13. 12. 2021 
Zodpovědná osoba K. Burešová 

 
Název programu Drogová prevence 
Typ programu  beseda 
Stručná charakteristika 
programu 

preventivní program ve spolupráci s Policií ČR, 

beseda 
Cílová skupina žáci druhých ročníků  
Počet žáků v programu 75 
Počet hodin programu 3 x 90 min 
Termín  prosinec 2021 – zatím nerealizováno, COVID 
Zodpovědná osoba K. Burešová 

 
Název programu Lyžařský kurz pro studenty 2. ročníků 
Typ programu  pobytová akce 
Stručná charakteristika 
programu 

lyžařský kurz, mimo sportovní aktivity i aktivity 

posilující vztahy ve třídě, komunikační techniky 
Realizátor VOŠG a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22 
Cílová skupina žáci druhých ročníků, možno doplnit zájemci z jiných 

tříd SPŠG 
Počet žáků v programu 60, počet podle zájmu žáků 
Počet hodin programu týden 
Návaznost programu na cíle MPP prohlubování vztahů žáků ve třídě, seznámení žáků 

mezi obory, zlepšení komunikace ve třídě i mezi žáky 

jednotlivých oborů 
Termín  31. 1.–3. 2. 2022, 14. –18. 2. 2022 
Zodpovědná osoba O. Kaucká, další pověření členové pedag. sboru 

 
Název programu Preventivní program pro studenty druhých ročníků 
Typ programu  Interaktivní program 
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Stručná charakteristika 
programu 

Program je zaměřen na posílení vztahů ve třídě, 

původně měl být realizován tento program v květnu, 

ale vzhledem ke karanténě se posunul až na tento 

školní rok 
Realizátor Mgr. Ivana Daňová, DiS., PPP, Francouzská 56 
Cílová skupina žáci druhých ročníků  
Počet žáků v programu 75 
Počet hodin programu 3x 90 min 
Termín  1. pololetí 2021, podle situace s COVID-19 – 

převedeno do 2. pololetí 
Zodpovědná osoba K. Burešová 

 

 

 
Název programu Jeden svět 
Typ programu  projekce filmu a beseda 
Stručná charakteristika 
programu 

podle epidemiologické situace 

Realizátor Jeden svět 
Cílová skupina 3. a 4. ročníky SPŠG 
Počet žáků v programu cca 100 
Počet hodin programu 90 min 
Termín  Podzim 2021, podle situace s COVID-19 
Zodpovědná osoba V. Havlíček 

 
Název programu Trestní zodpovědnost, práva a povinnosti 
Typ programu  beseda 
Stručná charakteristika 
programu 

beseda je součástí kontinuálního programu Policie 

ČR 
Realizátor Policie ČR 
Cílová skupina 3. ročníky SPŠG 
Počet žáků v programu 81 
Počet hodin programu  3 x 90 min 
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Termín  prosinec 2021, podle situace s COVID-19 – žádost o 

náhradní termín 
Zodpovědná osoba K. Burešová 
  
Název programu Památník Vojna, Čapková Strž 
Typ programu  interaktivní seminář 
Stručná charakteristika 
programu 

každý rok vycházíme z aktuální nabídky  

Realizátor škola 
Cílová skupina žáci třetích ročníků 
Počet žáků v programu 81 
Počet hodin programu exkurze 
Termín  Jaro 2022 
Zodpovědná osoba  L. Kletvíková, B. Havrdová, třídní učitelé 3. ročníků 

 

 

 
Název programu Beseda o náplni Úřadu práce 
Typ programu  beseda 
Stručná charakteristika 
programu 

žáci jsou dle svého zájmu seznámeni s podmínkami 

čerpání podpory v nezaměstnanosti, s placením 

sociálního a zdravotního pojištění atd. 
Realizátor A. Kadičová 
Cílová skupina 4. ročníky SPŠG 
Počet žáků v programu Podle zájmu 
Počet hodin programu 2 
Termín  2. pololetí školního roku 
Zodpovědná osoba K. Burešová 

 
Název programu Přednáška o extremismu 
Typ programu  přednáška s následnou besedou 
Realizátor podle hosta 
Cílová skupina 3. a 4. ročníky 
Počet žáků v programu 60 
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Počet hodin programu 90 min 
Termín  2. pololetí, podle situace s COVID-19 
Zodpovědná osoba V. Havlíček 
Název programu exkurze do Drážďan, Albertina 
Typ programu  exkurze  
Realizátor škola 
Cílová skupina 2. ročníky podle zájmu 
Počet žáků v programu 60 
Počet hodin programu 90 min 
Termín  12/2021 – realizováno bez návštěvy Albertiny 
Zodpovědná osoba O. Kaucká 

 

 
Název programu Charitativní akce 
Typ programu  dobrovolnictví 
Stručná charakteristika 
programu 

spolupráce na sbírce pro Ligu proti rakovině 

Cílová skupina všechny ročníky 
Počet žáků v programu celá VOŠG a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22 
Počet hodin programu 12 
Termín  září 2021, vybráno 12 066Kč 
Zodpovědná osoba K. Burešová 

 
Název programu Charitativní akce 
Typ programu  dobrovolnictví 
Stručná charakteristika 
programu 

spolupráce na sbírce pro Světlušku 

Cílová skupina všechny ročníky 
Počet žáků v programu celá VOŠG a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22 
Počet hodin programu 12 
Termín  září 2021 
Zodpovědná osoba P. Vykydalová 
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Finanční prostředky školy jsou omezené, obvykle volíme programy, které nabízejí 

společnosti zadarmo, popř. si je studenti hradí sami. Podařila se nám navázat 

spolupráce s oddělením prevence Policie ČR, která v letošním roce realizuje pro naši 

školu 2 programy, a společně se můžeme dohadovat na dalších tématech, která by 

studenty zajímala. Své programy nabízejí bezplatně. Budeme se snažit zajistit i další 

způsoby financování. V minulých letech jsme získali prostředky na realizaci 

adaptačních výjezdů 1. ročníků i z grantového programu hlavního města Prahy pro 

oblast primární prevence. V současné době je financujeme z příspěvků rodičů. 

 

Další programy je možné zařadit do PP v průběhu školního roku podle aktuální 

nabídky. Akce ostatních oddělení mají rovněž preventivní charakter. Zařazení závisí 

na aktuální epidemiologické situaci. Některé aktivity je možné realizovat on-line. 

V letošním roce budeme klást důraz na posílení vzájemných vztahů ve třídě, budeme 

se snažit podporovat studenty s obtížemi, které vznikly v průběhu distanční výuky. 
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c) Rodiče 
Název programu Den otevřených dveří 
Stručná charakteristika 
programu 

Jsme ve fázi navazování kontaktů, později je chceme 

využít k další spolupráci 
Realizátor Škola jako celek 
Termín konání zveřejněny na webu školy 

  

Škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím zvolených zástupců z řad rodičů v SRPŠ. 

Rodiče jsou informováni o proběhlých programech prostřednictvím webu školy  

a studijní databáze. 
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Kvantitativní hodnocení v loňském školním roce 2020/2021 
 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 
RCh 

 

Počet vzdělávacích aktivit 1 
Počet celkově proškolených pedagogů  55 a 16 externích 
Počet hodin 2 

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  
 
 

Počet  
aktivit 

Počet  
hodin 

Počet zúčastněných 
rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 0 0 0 

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 
Specifické preventivní aktivity, reagující na 
individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 
přímé práce 

Blok primární prevence    
Interaktivní seminář    
Beseda  2 60 5 
Komponovaný pořad    
Pobytová akce    
Situační intervence 4 30 10 
Jiné    

 
Velké množství aktivit v loňském školním roce nebylo realizováno kvůli karanténním opatřením od 

října 2020 do konce školního roku. Některé aktivity byly zařazeny do preventivního programu pro 

letošní školní rok. Studentům byly v průběhu karantény nabízeny možnosti psychologických on-line 

konzultací s odborníky prostřednictvím www.delamcomuzu.cz a dále jim byly prostřednictvím třídních 

učitelů zaslány letáčky s návodem, jak psychicky zvládnout pandemii, který vytvořili odborníci z PPP. 

Probíhala rovněž pravidelná setkávání s výchovnou poradkyní, třídnické hodiny probíhaly on-line. 

Učitelé byli rovněž motivováni ke vzájemnému sdílení námětů pro práci se studenty a žáky v on-line 

prostoru. 

 

 

Volnočasové aktivity při škole Počet aktivit Počet žáků 

http://www.delamcomuzu.cz/
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Klub mladých diváků – v průběhu celého roku si studenti vybírají z nabídky pražských divadel – 
v loňském roce bylo zaregistrováno 15 členů, nebylo možné divadelní představení realizovat. 
 
Během školního roku jsou realizována sportovní utkání s různými pražskými školami. 
 
Zatím se nepořádá zahraniční zájezd. 
 
Škola pořádá sportovní den. 
 
 

V Praze 1. 9. 2021 

 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Burešová, školní metodička prevence  ……………………………

                                               

Schválil: Ing. Radek Blahák, ředitel školy     …………………………… 
 
Příloha 
Mapa regionální pomoci 
 
PPP pro Prahu 1, Francouzská 56, Praha 1 
PhDr. Eva Čížková, Francouzská 56, Praha 1 – školní psycholog 
PPP podle místa bydliště studenta 
Klokánek Na Poříčí 6, Praha 1 
Národní protidrogová centrála Kongresová 2, Praha 4 
Poradna pro odvykání kouření Karlovo nám. 32, Praha 2 
Záchranná služba 155 
Linka tísňového volání 156, 112 
Policie 158 
Cizinecká policie, Olšanská 2, Praha 3 974 841 356 
Poruchy příjmu potravy: 
Psychiatrická klinika 1.LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 224 965 362 
Anabell, krizová linka (zdarma) 848 200 210 
Sexuologie, AIDS 
Sexuologický ústav, Karlovo nám. 32. Praha 2 224 966 610 
Help line AIDS 800 144 444 
Anonymní testy HIV, Dům světla, Malého 3/282, Praha 8 224 814 284 
Sexuologický ústav 1. LF UK Apolinářská 4, Praha 2 224 810 702 
Venerologie, Apolinářská 4, Praha 2 224 914 648 
Linka bezpečí (nonstop, zdarma) 800 155 555 
Krizové centrum Linky bezpečí 266 727 953 
Linka psychopomoci 224 214 214 
RIAPS linka důvěry 222 580 697 
Rodičovská linka 840 111 234 
Dětské kriz. centrum pro týrané a zneužívané děti 241 480 511, 
777 664 672 
Středisko výchovné péče Modřany 244 403 198, 
777 205 545 
– ambulance a pobyt pro poruchy chování, rodinné krize, týrání 
Rakovského 3138, Praha 12 
Středisko pro mladé toxikomany, Čakovická 51, Praha 9 286 580 735 
Středisko výchovné péče PONTIS, Čakovická 51, Praha 9 286 580 711 
Diagnostický pobyt, Kostelec n. Č. lesy 775 212 810 
Řevnice, Sádecká 169/31 257 721 231, 
257 721 795 
Uzavřené lůžkové oddělení s výchovně-léčebným režimem pro mládež 
ohroženou drogovou závislostí (15 – 19 let) 
TRIANGL – FTN, Vídeňská 800, pavilon G4, Praha 4 495 800 951 
Středisko výchovně-léčebné péče, experimentování s drogou, 
výchovné problémy, rodinná terapie 
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Oběti domácího násilí 
ROSA, Podolská 242/25. Praha 4 241 432 466 
ROSA - SOS linka 602 246 102 
centrum pro oběti domácího násilí 
ACORUS – psychosociální centrum 283 892 772 
pomoc obětem domácího násilí a jejich dětem 
Závislosti 
PL Bohnice detox a léčba 284 016 111 
DROP- IN Karolín Světlé 18, Praha 1 222 221 124 
Nadace pro prevenci a léčbu drogově závislých a AIDS 
Prev-centrum 233 355 459 
K-Centrum Senovážné náměstí 23 605 240 501 
Sananim, poradna pro rodiče 284 824 234 
Sananim, kontaktní centrum 283 872 186 
Anonymní alkoholici, narkomani a hráči, Na Poříčí 16, P1 224 818 247 
Protikuřácké poradny 
Petýrkova 154, Praha 4 272 935 722 
Centrum pro léčbu závislosti na tabáku, linka pro odvykání 844 600 500 
Toxikologické informační středisko 224 919 293 
 
 
 
 
 


