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Prevence sociáln ě patologických jev ů u dětí a mládeže 

 
Název realizovaného projektu naší organizace: 

„Nový styl pedagog ů v prevenci sociáln ě patologických jev ů“  
 
Projekt byl podpořen z preventivního programu Olomouckého kraje – v rámci dotačního řízení 2009 

 
1) vymezený cíl projektu  

Cílem projektu bylo zaměřit se na současné potíže a problémy v oblasti nekázně, šikany, drog, 
alkoholu, kouření a jiných negativních vlivů působících na naše žáky (SPŠ, SOUS internátu DM) a 
připravit tak komplexní program pro pedagogické pracovníky pro práci s těmito studenty v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů. 
Dalším cílem programu bylo motivovat pedagogy k tomu, aby do působení na děti a mládež 
zakomponovali prvky z oblasti komunikace a vedení konfliktu, což ve svém důsledku znamená 
pracovat na osobnosti žáka, na jeho sebepojetí, jeho schopnosti tolerance a pracovat s tématy jako 
je stereotyp, předsudek, diskriminace, prevence a etika. Jedním z hlavních cílů byla i samotné 
uvědomění a motivace pedagogů k práci v této oblasti. 
                                                               

2) napln ěný cíl projektu  

• V  rámci projektu se podařilo zmapovat cílové skupiny pomocí diagnosticko – intervenční 

metody Barev života a jejich nástrojů: „třída v krizi“ a „vnitřní evaluace školy“, které kromě 

samotných vzdělávacích programů budou sloužit k další práci pedagogů. 

• Podařilo se ve velmi krátkém časovém úseku zrealizovat vzdělávací programy 

pedagogických pracovníků a vychovatelů, které umožnili rozšířit znalosti těchto pracovníků 

v oblasti prevence a práce se žáky. Získané vědomosti a znalosti jsou okamžitě 

aplikovatelné do praxe. 

• Projekt umožnil rozšířit metodické pokyny v rámci prevence sociálně patologických jevů naší 

organizace. 

• Projekt zajistil další publikace, vzdělávací a výukové materiály, scripta pro pedagogické 

pracovníky a vychovatele. 

 

3) stru čná anotace realizace projektu  

• 28.08.09 představení programu cílové skupině pedagogů. 
• 09.09.09 představení programu cílové skupině žáků 
• v týdnu 21-25.09.09  proběhlo nasnímaní cílových skupin metodou Barvy života  
• 02.10.09 výsledky zmapování cílových skupin    
• 21.10.09 proběhla konzultace vedení školy a realizátorů projektu s konzultanty firmy Dap 

Services a.s. nad výsledky výstupů z evaluací školy a tříd 
• 22.10.09 proběhlo setkání metodiků prevence a učitelů Občanské nauky/ Etiky, kde se 

dohodl další postup a konkrétní zaměření vzdělávací programu a dále se odsouhlasily se  
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vzdělávací materiály,knihy a odborné časopisy které by bylo dobré zajistit v případě úspěšné 
realizace projektu a jeho další udržitelnosti u nás na škole. 

• 26 –28.10.09 realizace vzdělávac. programu PhDr. Svoboda (celkem 24 hod.) 
• 4.11.09 realizace vzdělávac. programu  PhDr. Svoboda (celkem 8 hodin) 
• 16 –17.11.09 realizace vzdělávac. programu manželé Janíkovi (celkem 20 hod.) 
• 12/2009  příprava výstupů z projektu k zapracování do metodických pokynů.  
• 12/ 2009 vyhodnocení projektu, podání zprávy na OK   

 
 

4) participace jiných subjekt ů/ organizací na projektu  

• Mgr. Jiří Šimonek – psycholog Dap Services a.s. 
• Mgr. Taťána Bagári – konzultantka Dap Services a.s. na výstupy evaluací 
• Ing. Drastich Luboš – konzultant Dap Services a.s. 
• Mgr. Dagmar Samsonová – Agnos Bruntál – vzdělávací společnost zaměřená na 

pedagogické kolektivy středních škol. 
• PhDr. Jan Svoboda, Pedagogické fakulta, katedra pedagogické a školní psychologie 

Ostravské univerzity. 
• PhDr. Ivan Janík a Mgr. Věra Janíková - Občanské sdružení Motivace 
• Mgr. Silvie Houšťavová – Pedagogicko psychologická poradna Přerov 

 

5) primární cílová skupina projektu  

Cílovými skupinami při realizaci tohoto projektu byly vybrané skupiny studentů SPŠ, SOUS a 

internátu DM (66 osob  v případě snímání na vnitřní evaluaci školy) a dále pak metodici prevence 

všech organizačních složek, výchovní poradci, pedagogické sbory obou škol a vychovatelé Domova 

mládeže (46 osob ) 

 

6) struktura cílové skupiny projektu  

Jedná se o pedagogické pracovníky převážně VŠ vzdělání, kteří zajišťují teoretickou, odbornou a 

praktickou výuku středoškolské mládeže nebo s touto mládeží pracují i mimo běžnou školní výuku 

(převážně Domov mládeže). Do projektu a jeho přípravy se specielně účastnilo vedení školy, kteří 

řídí chod školy nebo se na činnosti školy podílí, zodpovídají za tvorbu vzdělávacích strategií a mají 

vliv na samotné školní klima. 

 

7) využitelné výstupy z projektu  

• Výstupy z evaluací jednotlivých tříd a Domova mládeže. 

• Výstupy z evaluací pedagogických sborů, vychovatelů a školního klimatu. 

• Hodnotící zprávy, navržené opatření a další doporučení odborných konzultantů. 

• Odborné skripta pro pedagogy, které naše organizace obdržela v rámci jednotlivých 

vzdělávacích programů pedagogických pracovníků. 
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„Dialogová forma výuky“ - podpůrné techniky výuky rozpracované podle doporučovaných 

celků v rámci prevence výskytu sociálně patologických jevů v rozsahu 112 stran a „Konflikt a 

komunikace“ kurikulum v rozsahu 265 stran. 

• Díky projektu se podařilo získat cenné informace o současném stavu školy a jejím klimatu se 

kterými můžeme v budoucnu dále pracovat. 

• Proběhly vzdělávací programy pedagogických pracovníků – reakce ze strany pedagogů a 

vychovatelů byly vesměs velmi pozitivní – vzdělávací programy nebyly jen pouhá teorie, ale 

byly opravdu zaměřeny na praxi a problémy našich pedagogů. 

 

 

 


