
Neznalost se v životě neomlouvá 

Tímto výrokem se snaží řídit metodičky prevence a již od září začaly plnit úkoly, které si vytýčily na 

školní rok 2015/2016. Po adaptačních pobytech žáků prvních ročníků se naplno věnují organizování 

besed, které by měly žáky svou náplní varovat před jevy, jenž by mohly negativně ovlivňovat jejich 

životní postoje a hodnoty v budoucnosti. 

Stěžejním bodem jejich činnosti je spolupráce s Centrem primární prevence Renarkon z Ostravy. Jen 

v období od 8. 10. 2015 do 10. 2. 2016 proběhly čtyři bloky vybraných programů, do kterých se 

zapojilo osm tříd naší školy. Prožitkové programy na téma „Komunikace a vztahy v kolektivu“, „Co si 

myslím o drogách“ měly za úkol předcházet, respektive zmírnit následky rizikového chování, a byly 

zvoleny převážně pro žáky nižších ročníků. V letošním roce bude preventivní práce důsledněji 

zaměřena na oblast, která v poslední době ohrožuje mladé lidi snad nejvíce, a to na kyberšikanu a 

netolismus. S touto oblastí rizikového chování se pedagogové a vychovatelé ve své praxi mohou 

setkávat. Důležitou poradenskou činnost ve zmiňované oblasti provozuje Online poradna pro oblast 

rizikového chování na internetu v Olomouci. Akce této společnosti jsou velmi žádané a nám se daří 

organizovat je pro žáky každoročně. Přednáškami a besedami o chování na internetu by během svého 

studia měli projít postupně všichni žáci školy. 

Kromě spolupráce s CPP Renarkon jsou do programu primární prevence zapojeny další organizace 

a osoby, které mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mladými lidmi a pomáhají kompletnímu rozvoji 

jejich osobnosti, kladou důraz na osobní význam každého člověka formou osobních příkladů. Důležité 

je také naučit žáky orientovat se v oblastech finanční gramotnosti či partnerských vztazích. Můžeme 

tedy jmenovat Poradnu pro ženy a dívku z Rožnova pod Radhoštěm, Klub Most z Valašského Meziříčí 

nebo Městskou knihovnu Rožnov pod Radhoštěm, které pomáhají našim žákům nahlédnout hlouběji 

do zmiňovaných problematik. 

Nelze nezmínit dobrou spolupráci s Romanem Povalou, který na svých přednáškách otevřeně hovoří 

o závislostech, které člověka likvidují a poznamenávají jeho rodinné nebo společenské vztahy. Jeho 

besedy jsou žáky hodnoceny jako velmi působivé. 

Činnost v oblasti prevence bude ve druhém pololetí školního roku pokračovat. Žáky čeká bohatá 

nabídka zajímavých akcí, které nebudou zaměřeny pouze na primární prevenci, ale napomohou 

pozitivně ovlivňovat jejich postoje, hodnoty a zájmy. 
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