
ŽIVOT JE VÝZVA – na gymnáziu vzniká nová tradice – DEN PREVENCE 

Gymnázium K. V. Raise Hlinsko nechce připravovat 

své studenty pouze ke studiu na vysokých školách, 

ale snaží se upozornit i na úskalí života, protože 

dnešní svět je plný spěchu, stresu a dokáže 

nejednoho člověka potrápit. 

Zcela netradičně tedy gymnázium v Hlinsku otevírá 

své třídy pro netradiční hosty. Ve středu 

17. prosince 2014 škola ožívá nezvyklým ruchem. 

Probíhá DEN PREVENCE. Jednotlivé třídy se 

v předem připraveném harmonogramu aktivit 

seznamují s ožehavými tématy dnešního světa. Dle 

věku studentů se aktivně diskutuje a prakticky 

zkouší. Studenti se učí řešit neočekávané situace. 

Například pod dohledem několika záchranářů se 

starší studenti učili laickou resuscitaci, s odbor-

níkem z autoškoly posuzovali vliv omamných látek 

za volantem, s právníkem diskutovali na téma 

insolvence – jak se bránit nástrahám finančního 

světa. Co dělat v případě nezaměstnanosti, jak 

hledat práci? Krátký kurz sebeobrany napověděl, 

jak čelit násilí. Řešily se otázky šikany, popřípadě 

domácího násilí. Jak odhalit a řešit např. 

kyberšikanu. 

Více jak 25 odborníků z různých oblastí – sportovci 

(Karate Hlinsko), zdravotní sestry, lékaři (ON 

Havlíčkův Brod), právníci (Advokátní kancelář 

Pavliš Hlinsko), psychologové (SVP Archa 

Chrudim), policisté (policie ČR Chrudim), sociální pracovníci (Fokus Hlinsko) – ti všichni naše 

studenty zaujali natolik, že přestávek nebylo třeba. 

A navíc zde byl připraven také doprovodný 

program odbornic z Oriflame, Mary Key a Optiky 

Petříkovi.  

A jak celou akci hodnotí studenti? „Skvělý nápad, 

jak doplnit naše vědomosti!“, „Je prima, že tyto 

besedy jsou přímo u nás na gymplu.“, „Bylo to 

super, už teď se těším na příští rok, co pro nás zase 

připravíte. 

A co vyučující? Zapojovali se též? Samozřejmě. Už teď je jim i studentům jasné, že na 

gymnáziu vzniká nová tradice. Den prevence se bude opakovat, neboť život je vždy výzva 

a o ožehavých tématech je třeba hovořit.  

Děkujeme všem, kteří se na úspěchu tohoto dne podíleli.  
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