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Zpráva o realizaci Programu komplexní prevence sociálně 

patologických jevů na SOŠ Luhačovice. 
 Smyslem programu bylo vytvoření systému účinné prevence sociálně patologických 
jevů na Střední odborné škole v Luhačovicích, a to především zvyšováním právního vědomí v 
oblasti primární prevence žáků i učitelů. Hlavním cílem byla ochrana žáků před 
potencionálními riziky souvisejícími s negativními jevy typu šikany, užívání návykových 
látek, patologického hráčství, xenofobie nebo obecné kriminality.  Program jsme rovněž 
chápali jako výrazné posílení aktivit školního minimálního preventivního programu. 
Efektivnějším zapojením třídních učitelů a výchovného poradce do této problematiky jsme 
dosáhli zlepšení pozitivních postojů žáků a jejich sociálního chování i zlepšení vztahů v 
třídních kolektivech. Odborníci z různých institucí, které se zabývají problematikou sociálně  
patologických jevů, seznamovali žáky školy s projevy závadného chování, se kterými se 
mohou v životě setkat, a především  poskytovali návody, jak se jim bránit či jak řešit 
konkrétní situace.  
 V průběhu programu výrazně prolínala témata z besed do výuky předmětů občanská 
nauka, společenská výchova, právní nauka, psychologie a praxe, v nichž měli žáci další 
možnost aktivní diskuze o problémech, které je nejvíce zajímaly.  

SOŠ Luhačovice 
obdržela na tento projekt 
dotaci od KÚ Zlínského 
kraje ve výši 30 000,- Kč. 
Tyto finanční prostředky 
nám umožnily zajistit pro 
besedy se žáky renomované 
odborníky. Chtěli bychom i 
touto cestou ještě jednou za 
poskytnutý finanční 
příspěvek poděkovat.  

Preventivní působení 
bylo zaměřeno především na 
žáky prvních ročníků. 
Během tří měsíců byli 
seznámeni s problematikou 
sociálně patologických jevů 
z různých pohledů.V září se 



žáci prvních ročníků na dvakrát zúčastnili programu na Okresním soudu ve Zlíně, který 
připravili pracovníci Probační mediační služby ČR Mgr. Vladimír Lhotka a PhDr. Zdeňka 
Kosařová. Seznámili se zde se základy trestního řízení a trestních předpisů, s prací soudu a 
možnými sankcemi za trestnou činnost. Cílem akce bylo zvýšení právního povědomí žáků. 

její sociální dopady na 

ání s měkkými drogami a hrozbou přechodu na 

ladních pojmů, formami odborné pomoci a na 
závěr s

ní 
louhodobé preventivní činnosti v oblasti sociálně patologických jevů na SOŠ Luhačovice. 

V Luhačovicích 19. 12. 2007         PhDr. Ivan Semela 

Začátkem října proběhly besedy prvních ročníků s Bc. Danou Kozubíkovou, vedoucí 
Poradenského centra R – Ego ze Slavičína. Tématem besed bylo jak zvládnout šikanu. Žáci se 
seznámili s tím, co je a co není šikana, kdo je agresor a kdo oběť  a jak se mohou proti tomuto 
jevu sami bránit. 

V říjnu měli žáci také možnost diskutovat s právníkem Mgr. Pavlem Pechancem o 
kriminalitě dětí a mládeže. Byli seznámeni s nejčastějšími projevy trestné činnosti mládeže, 
s odpovědností zákonných zástupců za chování svých dětí, s možnostmi trestního postihu 
mladistvých i preventivními akcemi orgánů činných v trestním řízení. Beseda byla doplněna o 
řadu konkrétních příkladů z praxe. Na besedu s právníkem navázala Mgr. Lucie Javoříková, 
koordinátora prevence Policie ČR OŘ Zlín, přednáškou o drogové kriminalitě. Žáci byli 
seznámeni s drogovou scénou v České republice, kriminologickými aspekty drogové 
kriminality a právní úpravou drogové kriminality u nás. 

V listopadu následovala beseda s psychiatrem. MUDr. Jan Cimický hovořil o 
problematice konzumace 
návykových  látek 
z pohledu zdravotního. 
Popsal projevy a 
následky dlouhodobého 
užívání drog, změnu 
psychiky u narkomanů a 

konzumenty a jejich 
rodiny a blízké osoby. 
Ředitelka pedagogicko 
psychologické poradny 
PhDr. Milena Szpaková 
besedovala se žáky o 
projevech xenofobie a 
rasismu na domácí scéně. 
Na příkladech z praxe 
uváděla mimo jiné 
stereotypy myšlení 

většinové společnosti ve vztahu k etnickým a národnostním menšinám. Na konci listopadu 
předvedl ukázku svého programu písničkář Jiří Dědeček, který také otevřeně hovořil o vztahu 
umělců k návykovým látkám, o experimentov
drogy tvrdé. 
 Na začátku prosince znovu přijela vedoucí Poradenského centra R – Ego, tentokrát 
byly jejím  tématem vývoj a léčba  drogových závislostí. V průběhu besedy seznámila žáky se 
znaky syndromu závislosti, terminologií zák

i žáci udělali speciální test závislosti. 
Projekt byl zakončen sociologickým šetřením, v němž měli žáci možnost ohodnotit 

jednotlivé besedy a témata a zároveň také celkový přínos projektu pro jejich myšlení a 
praktické postoje. Výsledky tohoto šetření pomohou organizátorům akce při dalším zaměře
d
 



Divadelní představení 
s Villonem 
 
 V pátek 4. ledna 2008 
jsme měli možnost seznámit se 
s jedinečným básníkem 15. století. 
I přesto, že to byl den nepříliš 
vhodný, sotva pár dní po 
vánočních prázdninách a navíc 
ještě v pátek, kdy by každý z nás 
raději byl asi kdekoliv jinde než 
v divadle, byla účast hojná.  
 Zážitek to byl neobvyklý a 
strhující, i když začátek spíše 
naznačoval něco více vtipného, 
než se potom odehrálo. Před 
samotným začátkem představení vzbudilo vlnu smíchu několikrát (asi 20x) se opakující 
dvojverší: „Nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad.“ Myslím, že po tomto zážitku 
budeme všichni u maturity okouzlovat právě zmíněným dvojverším. Nedokážu si totiž 
představit, že by si to někdo po tolika reprízách ještě nedokázal zapamatovat.  
 Přestože téměř dvou a půl hodinové představení nebývá zrovna obvyklé, vzhledem 
k ději, ztvárnění, a dokonce i velmi zajímavým kostýmům, mohu-li zhodnotit i tuto stránku 
věci, zdála se ta doba být sotva hodinou.  

Mě osobně představení uchvátilo jako takřka pokaždé, jestliže se odehrává na prknech 
Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Slovácké divadlo tedy nepřekvapilo! Zaujalo a 
nadchlo jako vždy!  

Martina Hradilová, 4. KS 
 
Prokletí prokletých 
 

Dne 23. ledna se konala přednáška Prokletí básníci s podtitulem Prokletí prokletých. 
Již téměř pravidelné chvilky vyprávění z historie převážně světové literatury v podání našeho 
pana ředitele vydatně podpořila třída 4. KS  a další zájemci z řad žáků jiných tříd i pedagogů. 
Účast se tedy povedla a my si mohli vyslechnout, co se pod známým literárním pojmem 
skrývá. 

Pan ředitel začal trochu netradičně. Ve zkratce nám představil knihu nadějného 
mladého autory, kterou rediguje a k níž napsal i úvodní slovo. 

Co se však dělo po zbytek přednášky? Pan ředitel Milička hned v úvodu vysvětlil, že 
se přenese k méně známým prokletým. Očekávali jsme naše oblíbené prokleté, např. Charles 
Baudelaire a jeho Květy zla, Verlaina i jejich předchůdce Francoise Villona. Všichni psali 
buď o smrti, nebo dalších tabuizovaných tématech, která lidi pobuřovala, a proto se stali 
nepochopenými. Od ostatních se lišili právě tím, že našli odvahu a své myšlenky ukázali 
světu. 

Je možné, že asi nejstarším prokletým je Jan a jeho evangelium. Ve svém díle se 
zmiňuje o ráji i pekle, avšak popisuje pouze peklo. Celou jeho podobu si vymyslel sám a my 
jsme si uvědomili, že peklo vlastně pochází z nás, naší mysli, a zobrazujeme v něm možnosti, 
co by se nám mohlo stát po smrti. Nevíme, co se bude dít, neznáme svou budoucnost, a proto 
se jí bojíme. Máme jednoduše strach z neznáma. Dalším zmiňovaným je William Blake, malíř 



a prozaik, který maluje i píše o smrti, utrpení, osamělosti a nepochopení. Prostě netypických 
prokletých je v literatuře celá řada, což jsme si ujasnili díky přednášce pana ředitele.  

Hodina uběhla velmi rychle a my se dověděli plno velmi zajímavých informací. 
Celkově byla přednáška skvělá a myslím, že touto formou mohu zároveň panu řediteli 
poděkovat za všechny zúčastněné. 
 

Petra Klimková, 4. KS 
 
 

Acrostics  
 
Native from Kroměříž                                                          Take a holiday 
Independent                                                                               Enjoy your a far way away 
Kind                                                                                           Rainbow in your mind 
Optimistic                                                                                  Everybody is kind 
Lucky                                                                                         Zero problems and be 
           N. Diviaková, 2. MP                                                       Absolutely free!                                                        
                                                                                                                              T. Řánková, 2. MP 
Active like crazy 
Lazy like a louse 
Educated                                                                                     Zero is not a numeral only 
Nervous sometimes                                                                    Do you know it? 
And amusing always                                                                  Everybody wants to be more 
                                                                                              Nobody wants to be nonentity 
A. Kroupová, 2. MP                                                              Always it is a banal true 
                                                                                                                                                                
Girl who is over the hill                                                       zaměstnankyně SOŠ, jazykový kurz 
And in side of feels young still 
Because the youth 
Is it the move       
                       zaměstnankyně SOŠ, jazykový kurz      
 
 
                

Veletrh studentských společností v Ostravě 2007 
 LuhaSKA – 3.MP 

Odjezdu na tento veletrh předcházela spousta příprav i komplikací. Ovšemže naše 
společnost vše zvládla, i když s menšími nejasnostmi, které jsme samozřejmě vyřešili.  

V pátek 7. prosince 2007 v 6 hodin a 45 minut jsme s klížícími se víčky nastoupili do 
autobusu plni očekávání, ale ještě i s myšlenkami na vyhřátou postel. Když jsme o dvě hodiny 
později vystupovali v Ostravě z autobusu, byli jsme překvapeni, jak je toto město šedivé a 
špinavé. Naštěstí však nebylo mnoho času na rozhlížení, museli jsme naaranžovat předváděcí 
stánek naší společnosti LuhaSKA. Vše šlo hladce a my jsme s úsměvem na rtech odpovídali 
na všechny dotazy poroty, kterou nejvíce zajímala problematika naší uskutečněné adopce na 
dálku. 



Ani jsme se nenadáli a veletrhu byl konec. Když probíhalo vyhlašování 
nejsympatičtějších studentských společností všichni napjatě čekali a napínali uši, jen aby 
slyšeli název zrovna té své společnosti. Ta naše skončila na 4. místě ze 17, což bylo pro nás 
veliké překvapení, už jenom kvůli tomu, že jsme vše chystali den před odjezdem. 

A teď rychle všechno zabalit a oslavovat do autobusu, hurá! Cesta zpět byla divoká. 
Jakmile jsme v 17 hod. dorazili do Luhačovic, jen jsme se unaveně a otupěle ploužili ke svým 
dopravním spojům  a těšili se do vyhřátých peřin. 

Tímto by celá naše třída III. MP chtěla poděkovat za úžasnou oporu a rady paní Ing. 
Sekové a za totéž i za doprovod paní učitelce Ing. Mirce Vlažné. 

                                                                                                            Dominika Opplová  3. MP 
 

 
O chytrém Grosíkovi 

 
Bylo nebylo, za devatero horami a devatero 

řekami žil byl malý Grosík. Rodiče z něho byli nešťastní 
a říkali mu: „Nemůžeš si pořád jenom hrát s mašinkami 
tady doma za pecí. Musíš do světa, aby se z tebe stal 
muž a také abys vydělal nějakou tu korunu. Ženu také 
nemáš, ty jsi prostě takové budižkničemu, Grosíku.“ 

Dlouho si Grosík při hraní s vláčky hlavu 
namáhat nemusel. Nebyl tak hloupý, jak by se na první 
pohled zdálo. Velmi rychle si uvědomil, že musí do 
světa, a ne do ledajakého. Musí do politiky. A vydal se 
do královského města. Jeho naivní kukuč a slova - 
myslím to upřímně – okouzlily každého. Brzy se stal tak 
proslulý, že prostý lid chtěl, aby se stal královským 
rádcem. 

Nedaleko hradu byla velmi levná hospůdka 
určená jen vyvoleným, tedy těm, kteří pracovali na 

hradě. Často sem zavítal i Grosík a při dobrém jídle a pití za babku poznal mladou krčmářku. 
Byla pohledná a podnikavá, a tak se brzy vzali. Jen ta její kamarádka Barka mu někdy dělala 
starosti, protože její dům s dvorními dámami byl velmi pochybný. Ale co, pomyslil Grosík, 
člověk nikdy neví. A brzy zjistil, že se mu to vyplatilo. Z prosté krčmářky se stala bohatá 
dáma. Dobře jsem se oženil, to se budou doma divit. 

Dlouho Grosík přemýšlel jak rodině zajistit bydlení na úrovni. Přece se stal královým 
rádcem a jeho žena Ráška je dámou. Tu si vzpomněl, že mu kdysi rodiče vyprávěli o 
zakopaném pokladě na hradě Vik. Tak se tam tajně vydal, ale nic nenašel, ať kopal jak kopal. 
To byla dřina! Daleko lepší je poddaným slibovat a slibovat a brát slušný peníz jako 
královský rádce. 

Časem se mu však i tento peníz zdál příliš malý a začal využívat svých styků 
s různými podnikavci. Občas zariskoval. Taky na to doplatil, musel opustit hrad. Grosíkovi to 
však příliš nevadilo. Měl už své eso v rukávě. Ale to nikdo netušil, možná ani Ráška ne. 
Počkal až uplyne nějaký čas, aby se na něho zapomnělo, a pak přišel s trumfem. Za babku 
nakoupil od milíře uhlí a s obrovským ziskem ho prodal. 



Kde však najít někoho, kdo vám něco prodá za pár šupů a ještě vám na to půjčí? To 
vám nikdo neřekne, protože to by nebyla pohádka. Já vám ale něco poradím. Chcete, aby se 
vám splnil takový sen? Běžte do politiky! 
 
 
Čas a prostor                                                     Vysněná 
Všechno samo jednou skončí.                                          Utíkáš kolem našich snů. 
Čas je nepřítel světa a lidí.                                                Nechceš mi dát vůbec nic. 
Všechen život okamžitě zničí.                                          Pár chvil si vzít ze tvých rtů.          
Ale zatím kolem nás slídí.                                                A pak možná ještě víc. 
 
Nejlepší vzpomínka                                            Jsem pořád sám 
Snad jsem Tě musel potkat,                                              Když jsem sám, tak utíkám, 
abych měl na koho vzpomínat.                                         abych byl dál od vašich pohledů. 
Nevěděl jsem jak se Tě zeptat.                                         Oči své v myšlenkách zavírám. 
Jestli smím s Tebou za ruce chodívat.                               Abych sám prožil tu kapku nadhledu.  

     
Školní kolo olympiády v německém a anglickém jazyce 
     

      Dne 28. a 29. 1. 2008 proběhlo na SOŠ Luhačovice školní kolo jazykové soutěže 
v němčině a v angličtině. 

Soutěž v německém jazyce  se skládala ze dvou částí: písemné – porozumění čtenému 
textu, a ústní, kdy po několikaminutové přípravě žáci hovořili o obrázku a zodpovídali dotazy 
tříčlenné komise. 

Na 1. až 3. místě německého kola soutěže se umístili Jiří Hruška - 1. MP, Klára 
Marvanová - 3. KS, Soňa Lajmarová - 3. KS. 

Soutěž v anglickém jazyce obsahovala rovněž část písemnou a ústní. V písemné části 
měli soutěžící vypracovat úkoly k poslechovému cvičení (rozbor textu a rozhovoru) a 
předloženému článku. V ústní části soutěže měli žáci za úkol popsat daný obrázek, popř. 
vyprávět příběh. 

Po zhodnocení písemné i ústní části komise vyhodnotila jako nejlepší Michaelu 
Mošťkovou - 3. MP, Michaela Šopíka - 1. MP, Jakuba Brandyse - 3. KS. 

Všichni účastníci byli odměněni drobným dárkem ze školní prodejny a diplomem. 
Olympiáda vzbudila u žáků velký zájem a ti tak mohli uplatnit své znalosti získané ve výuce. 
Vzhledem k dlouholeté  tradici soutěže na naší škole se předpokládá její konání i v dalších 
letech. 

Účastníci německého kola:                                         
 
 Jiří Hruška - 1.MP, Klára Marvanová - 3. KS, 
Soňa Lajmarová - 3.KS,  Radka Zvonková - 
3. KS, Tereza Daňková - 1. MP, Marie 
Nováková - 1. MP, Michaela Vašková - 3. KS 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci anglického kola: 
 
 Michaela Mošťková - 3. MP, Michael Šopík - 1. MP, Jakub Brandys - 3. KS, Klára Marvanová - 3. KS, 
Lenka Bažacká - 3. KS, David Mikulášek - 3. KS, Karla Vojtková - 2. KS 
 

 
 
V yd a lo  S O Š  L u h ačo v ic e ,  Ma s a r yk o v a  1 0 1 /  N á k la d  2 0 0  k u sů .   
O d p o v ěd n á  r ed a k to r k a ,  g r a f i ck á  ú p r a v a  a  s a z b a :  Mg r .  Š á r k a  K l i mk o v á ,  j a z yk o v á  
ú p r a v a :  Mg r .  H a n a  V o h n i c k á ,  l o g o  l i s t u :  Mg A .  K a t e ř i n a  K o l áčk o v á  
M KČRE  1 3 0 8 6 /T i s k  S O Š  L u h ačo v i c e     
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