Kalendárium akcí – školní rok 2016 - 2017
SRPEN
 31. 8. 2016, lektoři V. Facová, M. Orel: Prevence vyhoření
 30. 8. – 2. 9. 2016, seznamovací tábor pro studenty primy
ZÁŘÍ
 6. – 9. 9. 2016, seznamovací tábor pro studenty prvního ročníku, Rajnochovice
 6. – 8. 9. 2016, výjezd 2. S: Hurá do sekundy (zaměřeno na kohezi a pravidla)
 16. 9. 2016 Hudba dobrá nebo špatná, lektor P. Šupol, přednáška v rámci Dne
církevního školství (součástí problematika závislostí)
 19. 9. 2016, seminář Autorita (4 h), lektor V. Facová; L. Pospíšilová, V. Ševčík
 20. 9. 2016, Krajská konference o prevenci, metodik prevence
 21. 9. 2016, Úvodní schůzka týmu prevence
ŘÍJEN
 11. 10. 2016 Třídnická hodina
 12. 10. 2016 Schůzka týmu prevence
 Návštěvy metodika prevence v prvním ročníku (od 11. do 30. 10. 2016)
 14. – 16. 10. 2016 víkendovka ministranti
 21. – 23. 10. 2016 duchovní obnova biřmovanců
LISTOPAD
 2. 11.2016 Schůzka týmu prevence
 4. – 5. 11. 2016 Prvopáteční rande
 Třídní schůzky (11. 11.) – v jejich rámci seznámení s metodikem prevence, pro rodiče
1. ročníku a primy budou připraveny informační materiály
 14. 11. 2016 Třídnická hodina
 Beseda o reprodukčním zdraví (2. ročník, v rámci vyučování)
 Grogy z drogy, K-centrum: 8. 11. 8.00 - 9.30 (1. B), 10. 11. 11.45–13.20 (1.C), 22. 11.
8.00 - 9.30 (1. A); 14. 11., 13.25 do 14.55 1. P
 Beseda o HIV/AIDS a vztazích, 15.11. 8.45-11.30 2. B, 2. C; 16. 11. 10.45-13.20 4.
K, 2.A
 Duchovní obnova pro rodiče (11.-12. 11.) – napomáhá lepší spolupráci školy a rodin
 18.-20. 11. 2016 Duchovní obnova učitelů
 Školení Červeného kříže pro studenty 1. ročníku (v rámci výuky, tělesná výchova)
 Výjezd SPAGu, Fryšták (otázka smyslu: komunikace parlamentu s vedením školy a
domova mládeže)

PROSINEC
 2.-3. 12.2016 Prvopáteční rande
 7. 12. 2016 Setkání metodika prevence se supervizorem
 Mikulášská besídka – nespecifická prevence, klima školy
 Informace o prevenci v rámci organizační porady
 13. 12. 2016 Schůzka týmu prevence
 16. 12. 2016 Adventní setkání učitelů
 22. 12. 2016 Třídnická hodina

LEDEN
 11. 1. 2017 Schůzka týmu prevence
 18. 12. 2017 Třídnická hodina
 Prevence úrazů – proškolení pro studenty 1. ročníků před lyžařským výcvikem (1
vyučovací hodina, po třídách)
 22. -27. 1. 2017 Lyžařský výcvik (nespecifická prevence)
 23. -27. 1. 2017 Besedy o reprodukčním zdraví (2. ročník, v rámci vyučování)
ÚNOR
 Hovory o…, lektor M. Kašparů, pro studenty a pro veřejnost
 6.-10. 2. 2017 Třídenní pobyt 2. ročníku ve Fryštáku
 8. 2. 2017 Schůzka týmu prevence
 9. 2. 2017 Třídnická hodina
BŘEZEN
 3.-4. 3. 2017 Prvopáteční rande
 8. 3. 2017 Schůzka týmu prevence
 10. – 12. 3. 2017 Duchovní obnova studentů, lektor M. Kufa
 15. 3. 2017 Třídnická hodina

DUBEN
 6. 4. 2017 Třídnická hodina
 6. -7. duben – Světový den zdraví – preventivní akce ve spolupráci se SPAGem
(vrstevnický program)
 Přednáška o nebezpečí alkoholu (dr. Zindulková)
 12. 4.2017 Schůzka týmu prevence
 Duchovní obnova pedagogického sboru
 28. – 30. 4. 2017 Relaxační pobyt pedagogů s rodinami – podpora pozitivního klimatu
školy
KVĚTEN
 Zahradní party pro zaměstnance školy (podpora pozitivního klimatu školy)
 Promítání studentských filmů
 11. – 14. 5. 2017 biřmovanci
 18. – 21. 5. 2017 biřmovanci
 10. 5. 2017 Schůzka týmu prevence
 Akademie pro rodiče a přátele (nespecifická prevence, podpora klimatu, spolupráce
s rodiči)
 26. 5. 2017 Třídnická hodina
ČERVEN
 2. – 4. 6. biřmovanci
 9. – 11. 6. 2017 biřmovanci
 Třídnická hodina
 14. 6. 2017 Závěrečná schůzka týmu prevence

 19.-23. 6. 2017 Projektový týden (nespecifická prevence, různá témata související
s SPJ)
Další preventivní aktivity se uskuteční v rámci vyučování jednotlivým předmětům, viz
učební plány těchto předmětů. Důležitou součástí prevence je zejména předmět základy
společenských věd v prvním ročníku vyššího gymnázia (2 hodiny týdne, 1. pololetí,
postavený na principech etické výchovy, zaměřený na budování výchovného společenství
tříd, součástí je adaptační program Jak se učit).
Podstatnou součástí výchovné a preventivní práce jsou třídnické hodiny, které mají tzv.
„plovoucí režim“, tzn. uskutečňují se během vyučování v termínech, vyhlašovaných vedením
školy. Pro podporu třídnických hodin proběhnou metodická setkání třídních učitelů v rámci
organizačních porad.
Akce Studentského klubu probíhají průběžně – zajišťuje je studentský parlament. Od
letošního roku s parlamentem spolupracuje J. Sovadina.
Pro studenty nižšího gymnázia je zřízen Školní klub, zajišťující volnočasové aktivity.
Součástí školy je Domov mládeže, který zajišťuje nespecifickou prevenci, mj. v podobě řady
kroužků.
Ve škole je několik integrovaných studentů. Průběžně se uskutečňují porady jejich
vyučujících, zaměřené nejen na problematiku vzdělávání integrovaných studentů, ale také na
jejich začlenění do kolektivu a prevenci šikany. Škola při tom spolupracuje s příslušnými
odborníky.
Kalendárium je otevřený dokument, do kterého budou postupně přibývat podle potřeby
další akce.

Vypracovala: A. Řezníčková, metodik prevence AG
Kroměříž 22. 10. 2016

