Primární prevence na GTM
Během roku je realizován Primární program školy. Jeho znění je umístěno na webových stránkách,
v písemné podobě u vedení školy a u metodičky prevence
Pro běžnou každodenní informovanost máme ve škole nástěnku PP
Stále funguje linka důvěry: (Thomasovo ucho)
Odebíráme časopis Prevence, který je k dispozici u metodičky prevence
Nabízíme možnost zapůjčení odborné literatury či časopisů, týkající se metodiky prevence, všem
studentům, učitelům i rodičům školy
Rodiče jsou informování prostřednictvím třídních schůzek, internetu, v případě akutní potřeby
formou telefonátu a osobních schůzek
ŠMP, třídní učitelé i sbor se zapojují do vzdělávacích akcí týkajících se prevence.
Ve školním roce 2014/15 byl program realizován čistě na náklady školy
Kromě plnění PP jsme byli zapojeni do projektu přeshraniční protidrogové prevence spolu se Střední
technickou školou v Mostu a Gymnáziem Mareinberg
PP program byl realizován podle plánu
Obě primy vyjely na úvodní stmelovací pobyt v doprovodu organizace Odyssea a třídních učitelek
Každý ročník (vyjma posledních) absolvoval několik tříhodinových cyklů PP s paní ing. Marií Novákovu
PP se věnovala řada třídnických hodin, kdy trénujeme návyk sociálních dovedností
Proběhl projektový týden zaměřený na zdravý životní styl a zdravou výživu
Realizovaly se besedy s odborníky na téma zdravá strava, první pomoc, kyberšikana
V akutních případech probíhá situační intervence
Studenti byli také seznámeni se soutěží Anitfetfest
Programy fungovaly a budeme v nich pokračovat. Osvědčila se nám spolupráce s organizací Odyssea,
která vedla náš seznamovací pobyt s primou. Rádi bychom v nastolené spolupráci pokračovali.
Pociťujeme rezervy v nabídce psychologické odborné pomoci. V loňském roce jsme neměli stálou
školní psycholožku, kterou jsme dokázali získat pro letošní školní rok, kdy tedy můžeme dětem
nabídnout pravidelné odborné psychologické poradenství.
Nepodařilo se zrealizovat ani výjezd pro studentskou radu, hlavně z důvodu nedostatku financí.
Určité rezervy pociťujeme v zapojení studentů do mimoškolních aktivit v podobě výjezdů, seminářů a
setkání s odborníky, což je ale podmíněno i velkou rozptýleností našich dětí, které do školy dojíždějí
z celé Prahy i mimopražských oblastí. Realizace odpoledních společných programů je pak obtížnější.

V letošním školním roce podáváme žádost o grant v rámci grantového řízení MHMP, který bychom
využili na detailní realizaci našeho PP a rozvinutí dalších aktivit týkajících se problémového chování
Dále žádáme o příspěvek na vzdělávání sboroven

