
Vážení rodiče, 

 

Gymnázium a Střední odborná škola dr.Václava Šmejkala ve spolupráci s Gymnáziem Jateční se jako 
jediné v Ústeckém kraji zúčastní mezinárodního projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ , který je zaměřen na 
prevenci šikany a násilí mezi žáky.  

Základní myšlenkou projektu je pomocí zážitkových technik, modelových situací, hudby a tance 
pracovat na posílení sebevědomí dětí, dodat jim odvahu a případně vzor pro řešení násilí a šikany v 
jejich bezprostředním okolí. Primární prevence spočívá hlavně v tom, že se nezaměřuje výhradně na 
agresora či oběť, ale klade si za cíl oslovit především nečinně přihlížející většinu. 

Hlavním partnerem školy a organizátorem projektu v České republice je občanské sdružení TRIALOG 
(Brněnský institut rozvoje občanské společnosti). 

Učitelé našeho gymnázia se zúčastnili interaktivního semináře, kde se začali intenzivněji zabývat 
myšlenkou podpory pozitivního sociálního klimatu na naší škole. Od října žáci a učitelé pracují 
společně několik měsíců v rámci vyučování na tématech emoce, výhledy a sny do budoucna, agrese a 
násilí, postoje. Tak se připravujeme na prosincový projektový týden (5. – 9.12.2011) s mezinárodní 
hudební skupinou „Gen Rosso“. Vrcholem projektových dní je uvedení muzikálu „Streetlight“ dne 
7.12.2011, na němž žáci a žákyně spolupracují. Muzikál vypráví pravdivý příběh Charlese Moatse 
z Chicaga, který se rozhodl bojovat v partě mladistvých proti násilí. 

Nastudování muzikálu se účastní třídy O4A, O4B, O5B, O6A, 2A, ale preventivní témata budou 
zařazována také do programu ostatních tříd. 

V průběhu projektového týdne se každé ráno sejdeme v 8.00 hodin a rozdělíme se do různých tvůrčích 
dílen, které budou připravovat veřejné představení muzikálu. Ze žáků budou tanečníci, zpěváci, herci, 
kameramani, osvětlovači, zvukaři, tvůrci kulis – zkrátka vyzkouší si podle svého zájmu profese, které 
jsou s realizací muzikálu spojené. 

Pro rodiče žáků zúčastněných tříd bude společností TRIALOG připravena prezentace projektu spolu 
s ukázkami z muzikálu – uskuteční se před třídními schůzkami dne 16.11.2011. 

Pro posílení pocitu sounáležitosti připravujeme trička s logem projektu – předpokládaná cena 100,- Kč. 

Věříme, že celý projekt doma ve svých rodinách podpoříte a již nyní vás zveme na představení 
muzikálu 7.12.2011, kterým projekt vyvrcholí. 

Mnohokrát děkujeme za podporu a budete-li mít nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat. 

 

 

Mgr. Iva Gunarová,  
gunarova@gym-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem, dne 15. října 2011 

 


