
Týden prevence rizikového chování 

Prevenci rizikového chování se ve škole věnujeme soustavně. Škola je však jen kamínkem 
v mozaice, která by měla tvořit zeď mezi mladými lidmi a nástrahami současného světa. Do 
této mozaiky patří především rodina, dále různé společenské instituce, státní i neziskové. 
Důvodem prevence rizikového chování na naší škole je to, že se části mladých lidí nedaří 
vyrovnávat se s osobními problémy, nejrůznějšími konflikty i školními nároky. Stres, ve kterém 
žijí, řeší neadekvátním způsobem, stávají se nebezpečnými sobě i svému okolí. Rizikové 
chování ve vztahu ke škole se týká hlavně záškoláctví, šikanování, vandalismu, kyberšikany, ale 
i problémů, které si s sebou nosí do školy, ať už symbolicky, nebo doslova. Naši žáci jsou ve 
věku, kdy se nechají snadno ovlivnit a přemluvit k nebezpečnému chování, které může mít 
důsledky pro jejich budoucí život. Mohou to být rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, 
setkání s různými návykovými látkami, drobná kriminalita, závislost na internetu, na 
počítačových hrách, případně poruchy příjmu potravy, sebepoškozování. 

V Týdnu prevence jsme si do školy pozvali lektory, kteří se našim žákům intenzivně věnovali 
v rámci svých interaktivních programů. Nejprve se svým programem na téma posílení právního 
vědomí žáků přišla paní Dvořáčková, manažerka prevence rizikového chování Oddělení 
sociální prevence MÚ v Novém Městě nad Metují. Dále program pokračoval sérií besed v režii 
lektora ze společnosti ACET ČR. Žáci měli možnost se zamyslet nad problematikou hrdinství, 
osobní zodpovědnosti, nad hrdinstvím všedního dne. Další část byla věnována holokaustu a 
předsudkům. Následovaly dva programy věnované poruchám příjmu potravy a sebepřijetí a 
pozitivním vztahům, jako je přátelství a láska. Mohlo by se zdát, že se jedná o témata pouze 
pro dívky, ale oba programy byly určeny i chlapcům. 

Žáci ocenili hlavně to, že o citlivých tématech se mluvilo otevřeně, lektoři odpovídali na jejich 
otázky, programy byly koncipovány tak, že se žáci museli sami zapojit do zajímavých aktivit. 
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