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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

Školní rok: 2017/2018 

 

ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  

17. listopadu 1123/70 

 

Jméno a příjmení ředitele Radovan Maresz, Ing. 

Telefon a e-mail na ředitele 596909302, www.skolspec@sos-eridan.cz 

Jméno školního metodika prevence Martina Janoušková, Mgr. 

Telefon, e-mail 596909244, martina.janouskova@skolspec.cz 

Specializační studium ano 

Poradenské pracoviště viz příloha 

 

Garant programu (lektor): Mgr. Martina Janoušková - ŠMP 

Charakteristika školy: Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami v plném rozsahu. K nim patří žáci se zdravotním postižením, se zdravotním 

znevýhodněním a sociálním znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí). 

Střední škola jako právnická osoba sdružuje střední školu, domov mládeže a školní jídelnu. Areál 

školy je umístěn na okraji města s dobrou dostupností hromadné dopravy. Je komplexem plně 

bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické vzdělávání, odborný 

výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál.  

Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový 

volejbal. 

V oblasti sociálního znevýhodnění věnuje škola pozornost rozšíření nabídky oborů středního 

vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických a národnostních 

menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority Moravskoslezského kraje  

v oblasti vzdělávání. Na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem 

zřizovatele škola zřizuje funkce asistenta pedagoga. 

Ve škole pracuje Školské poradenské pracoviště pro potřeby žáků, rodičů i pedagogů. 

 

 maturitní z toho 

speciálních 

učební 

obory 

z toho 

speciálních 

Praktická škola celkem 

počet 

tříd 

16+5 

dálkového 

studia 

4 30  22 4 57 

 

Počet oborů 18 

Celkový počet žáků 891 

  

I. SEZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY S MINIMÁLNÍM PREVENTIVNÍM 

PROGRAMEM (základní pravidla realizace programu) 

MPP je součástí školního vzdělávacího programu.  

Vychází ze současné platné školské legislativy:   

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků. 

a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 se všemi přílohami. 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol  

a školských zařízení č. j. - 21149/2016. 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018. 
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Metodické doporučení pro práci s individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového 

chování žáků.  

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance, č. j.: 14423/99-22. 

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24. 

Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané  

č. j. 25 884/2003-24. 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách  

a školských zařízení zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005. 

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákon č. 82/2015 Sb. (novela školského zákona). 

Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. 

Krizový plán školy. 

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení.  

Vychází z časových, personálních a finančních investic zaměřených na nejvyšší efektivitu. 

Základem je spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované do Rámcového 

vzdělávacího programu školy. 

 

II. SEZNÁMIT KOLEGY S FILOZOFIÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 

PROGRAMU A ZAPOJIT JE DO JEHO REALIZACE 

termín témata 

Porada 

21. 9. 2017 

Seznámení s obsahem MPP na školní rok 2017/2018, krizovým plánem. Programem 

proti šikanování, materiálem k prevenci a řešení kyberšikany. upozornění na 

informace a dokumenty k primární prevenci umístěné na webových stránkách školy. 

průběžně Nabídka metodických materiálů a besed pro třídní učitele – ve sborovně, 

elektronickou formou, umístění na server učitele. 

průběžně Předložení způsobu spolupráce ve vybraných předmětech. 

průběžně Nabídka odborné literatury, videokazet, informačních a metodických materiálů - 

seznam ve sborovně, umístění na server učitele, informace elektronickou formou. 

 Aktuální informace budou předány písemnou (elektronickou) či ústní formou nebo 

umístěny na webových stránkách školy. 

 Nabídka sociální diagnostiky třídy ve spolupráci se školním psychologem. 

Nabídka intervence ve třídách podle potřeby TU nebo situace. 

Nabídka stmelovacích programů. 

 

III. ZAJISTIT PRŮBĚŽNOU SPOLUPRÁCI S VÝCHOVNÝM PORADCEM 

V rámci termínů výchovné komise 

Účast ŠMP proběhne podle potřeby 

V průběhu školního roku budou řešeny aktuální problémy podle potřeby 

 

IV. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝM PORADENSKÝM CENTREM 

V rámci dohodnutých termínů  

Pravidelné schůzky ŠPP s ředitelem školy 

Seznamovací dopoledne pro žáky I. ročníků 

Řešení aktuálních problémů podle potřeby 

Spolupráce při diagnostice sociálního klimatu třídy 

Skupinová práce se třídou podle potřeby – intervence, stmelovací programy 

Vytvoření týmu k řešení výskytu kyberšikany 

Prevence předčasných odchodů žáků – tabulka pro TU 
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Metodická podpora při tvorbě třídních pravidel 

V. ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

školní psycholog: 

Mgr. Jana Matochová Ph.D.  kabinet č. S/10            tel. 596909213 

výchovný poradce, speciální pedagog:  

Mgr. Kateřina Teuerová   kabinet č. A/7             tel. 596909256 

výchovný poradce: 

Ing. Karla Puffová   kabinet č. A/4             tel. 596 909 264 

výchovný poradce, školní metodik prevence: 

Mgr. Martina Janoušková   kabinet č. S/7             tel. 596 909 244 

speciální pedagog  

Mgr. Eva Sedlačíková   kabinet B6, A/9a  tel. 596 9214   

 

 

VI. AKTIVITY PRO ŽÁKY 

A. tematické bloky s dětmi 

Výchovné pořady třída lektor datum 

Seznamovací 

dopoledne 

I. ročníky všech oborů školní psycholog, školní 

metodik prevence 

září, říjen 2017 

Drogy a já II. ročníky M, H oborů Prožitkový program 

Renarkon 

listopad 2017 

Drogy a já, Vztahy v 

kolektivu 

I. +II. ročníky E, C, J 

oborů  

Prožitkový program 

AZhelp 

Listopad 2017 

Komunikace, 

Tolerance a 

akceptace menšin 

I. +II. ročníky M, H oborů  Prožitkový program 

Renarkon 

březen 2018 

Komunikace a 

vztahy, Sexualita a 

vztahy 

I. +II. ročníky E, C, J 

oborů 

Prožitkový program 

AZhelp 

březen 2018 

Tolerance a 

akceptace menšin 

II. ročníky M, H oborů  

 

Prožitkový program 

Renarkon 

březen 2018 

Problematika AIDS III. ročníky SČ, PH, SP, 

UO, PS 

prezentace DVD  

Synkopa imunity 

průběžně 

Sexuální výchova ve všech ročnících prezentace DVD průběžně 

Problematika 

kyberšikany 

ve všech ročnících PowerPoint, DVD, 

internetové stránky 

průběžně 

Zapojení do 

programu 

KOMPLEX – 

BALÍČEK 

Žáci 1. – 3. ročníků všech 

oborů kromě oboru 

vzdělání Praktická škola  

Česká asociace metodiků 

prevence – on-line 

dotazníkové šetření 

v průběhu šk. 

roku 2016/2017 

 a 2017/2018 
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Preventivní aktivity v rámci výuky 

téma            třídy   předměty                                                    

Šikana ve všech ročnících  

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ 

Komunikace, asertivita ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Zdravý životní styl ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ZDN, ČJL, 

DEJ 

Poruchy příjmu potravy ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL,  

Duševní hygiena ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Zvládání životních těžkostí ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ, 

TEV 

Sebevýchova, sebereflexe ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ, 

TEV 

Drogová problematika ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Rasová a jiná diskriminace ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, DEJ 

Xenofobie a rasismus ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Kriminalita ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 

PSP 

Delikvence, kriminalita 

mládeže 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Netolismus (virtuální drogy) a 

patologické hráčství  

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ČJL, ICT, 

PSP 

Agresivita ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR BIO, ČJL 

Ohrožování mravní výchovy 

mládeže 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 

PSP 

Domácí násilí ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Úmluva o právech dítěte ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 

PSP 

Kyberšikana, stalking, 

netolismus, nomofobie 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 

PSP 

Sebepoškozování ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Závislost na politickém a 

náboženském extremismu 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 

PSP 

Onemocnění HIV/AIDS ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 

Sport a doping ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, TEV 

Životní cíle a žebříček hodnot ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL 
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Týrání a zneužívání dětí, 

včetně komerčního sexuálního 

zneužívání. Syndrom CAN 

ve všech ročnících 

v průběhu studia 

ZSV, PSY, SOP, ZPR, BIO, ČJL, ICT, 

PSP 

Podrobnější analýza umístěna na webových stránkách školy. 

 

Témata rizikového chování v rámci třídnických hodin 

Práce se třídou 

Drogová závislost 

Problematika šikany, kyberšikany  

Rizikové sexuální chování, rizikové chování a jeho právní dopady 

Výchova k toleranci, Rasová a jiná diskriminace 

Kriminalita mládeže 

Zdravý životní styl 

Komunikace, asertivita 

Zvládání životních těžkostí, sebepoškozování, sociální dovednosti, prevence suicidálního chování 

Doporučení při ozbrojeném útoku a výhrůžném telefonátu 

Rizika facebooku 

Posměch ve škole, Efekt přihlížejícího 

 

 

B. jednorázové akce 

besedy třídy lektor termín 

Nehodou to začíná 1. - 4. ročníky DEKRA 5. 9. 2017 

Volné téma podle potřeby školy  bude upřesněno 

Beseda s Policií ČR podle potřeby školy  bude upřesněno 

Sportovní den podle potřeby školy  bude upřesněno 

Projektový den podle potřeby školy  bude upřesněno 

Den dětí podle potřeby školy  červen 2018 

Soutěže podle potřeby školy  průběžně 

 

Ostatní akce    

Evropské dny handicapu SČ, HT aktivní účast říjen 2017 

Světový den antikoncepce všichni žáci propagační materiál informační  26. 9. 2017 

o.s. FOD, Mensana dobrovolníci osobní asistence průběžně 

Centrum rané péče dobrovolníci osobní asistence průběžně 

Vybrané MŠ dobrovolníci pomoc při akcích průběžně 

OS Výzva dobrovolníci pomoc při akcích průběžně 

Humanitární sbírky dobrovolníci dle nabídky průběžně 

Sportovní akce  všichni žáci upřesnění v průběhu šk. roku průběžně 

Kulturní akce všichni žáci upřesnění v průběhu šk. roku průběžně 

Den řemesel všichni žáci Prezentace výrobků a oborů květen 2018 

Kariérové poradenství převážně 4. roč. Návštěva DOD VŠ, VOŠ, besedy průběžně 

Integrovaný záchranný 

systém 

všichni žáci   

Centrum pro neslyšící žáci oboru SČ   

Diakonie žáci oboru SČ   

Kroužky 

Florbal vozíčkářů FBC ABAK – Ostrava 

Boccia 
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Terapeutická dílna Ergoterapie       

Terapeutická dílna Muzikoterapie    

Terapeutická dílna SRT    

Podrobnější údaje o aktivitách jednotlivých oborů a ročníků jsou k dispozici ve výroční zprávě školy. 

Školní časopis: www.skolspec.cz 

 

 

C. stanovení konzultačních hodin  

čas kontakt 

kabinet S/7 

pátek 10,00 – 11,00 hod. 

tel. 596 909 244. martina.janouskova@skolspec.cz – možnost porady a 

konzultací elektronickou poštou, aktuální problémy je možno řešit po 

domluvě kdykoliv 

 

 

D. zřízení schránky s dotazy 

místnost  

vedle kabinetu S/7 Odpovědi na anonymní dotazy budou vyvěšeny na nástěnce 

 Elektronická schránka důvěry na webu školy 

 

 

VII. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY 

A. vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro potřeby 

preventisty a ostatních pedagogů 

zřízeno místo Forma 

1. 9. 2017 sborovna 

server učitele 

Informační materiály, seznam videokazet a DVD, seznam odborné 

literatury 

1. 9. 2017 kabinet Knihovna, videotéka 

 www školy 

server učitele 

Krizový plán, Program proti šikanování 

 kabinet Propagační materiál, letáčky, plakáty 

  Informační zdroje – odkazy na webové stránky 

 www školy 

server učitele 

Kyberšikana 

 www školy Stalking 

od 29. 2. 2013 www školy Interaktivní výukový program Drogy trochu jinak 

 

B. Zřízení nástěnky 

termín místo téma 

září vestibul SŠ Světový den antikoncepce 

16. 10. 2017  Světový den výživy 

11. 11. 2017  Den boje proti drogám 

16. 11. 2017  Mezinárodní nekuřácký den 

1. 12. 2017  Světový den proti AIDS 

7. 4. 2018  Světový den zdraví 

průběžně  Aktuální informace 

 

 

 

http://www.skolspec.cz/
mailto:martina.janouskova@skolspec.cz
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C. shromáždění všech dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících, kteří 

v oblasti protidrogové prevence působí v okrese 

zřízeno  místo obsah 

12. 9. 2017 sborovna, webové stránky školy, server 

učitele 

Seznam institucí a organizací 

12. 9. 2017 kabinet Nabídka výchovných pořadů, výcvikových 

kurzů 

 

 

VIII.  AKTIVITY PRO PEDAGOGY (přednášky, kurzy, dotazníky, informační 

materiály) 

místo forma téma 

sborovna, web školy písemná Informační materiály, témata besed, informační zdroje 

sborovna, web školy písemná Mezipředmětová spolupráce 

přednáškový sál pedagogické  

porady 

Vyhodnocení dotazníků, aktuální informace z odborného 

tisku, noviny, internetu 

sborovna písemná Nabídka výchovných pořadů 

sborovna písemná Nabídka vzdělávacích kurzů, školení a seminářů 

přednáškový sál beseda Kyberšikana 

přednáškový sál beseda Dle požadavků pedagogů a aktuální nabídky 

web školy, server učitele  Metodické materiály, elektronická pošta 

 

 

IX. AKTIVITY PRO RODIČE 

Informovat školskou radu a získat podporu (nejlépe finanční) 

Informace pro rodiče 

Prokazatelné poučení o 

dokumentech k primární prevenci 

21. září 2017 Třídní schůzky pro rodiče prvních ročníků 

Webová stránka školy  

schůze Školské rady  Seznámení s filosofií MPP 

beseda pro rodiče upřesnění 

během roku 

Dle vybraného tématu 

sekundární prevence dle potřeby Poradenská pomoc, krizová intervence 

 

Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu (schůzky rodičů, zápis do 

žák. knížek, místní tisk, webové stránky školy) 

forma plán obsah 

ústní, 

webové stránky školy 

21. září 2017 Informace pro rodiče  

Program proti šikanování, Krizový plán 

MPP, Školní strategie prevence 

beseda upřesnění během roku Dle vybraného tématu 

 

 

X. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ODBORNÍKY (PPP, lékaři, nízkoprahová 

zařízení, OPD, OHS, policie městská i státní, okresní protidrogový koordinátor) 

instituce Forma spolupráce poznámky 

PPP, krajský metodik prevence Konzultace  

Centrom Konzultace, besedy  

AZhelp Konzultace, besedy  

OSPOD MÚ Konzultace  
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Městská policie, Policie ČR Konzultace, beseda  

Renarkon o.p.s. Konzultace, beseda  

Krizové centrum pro rodinu a děti Konzultace, beseda  

o.s. Faust Konzultace, beseda  

Stonožka Návštěva, spolupráce  

Centrum sociálních služeb Ostrava Návštěva, beseda  

Diagnostický ústav – SVP Ostrava Návštěva, beseda  

Dětský psychiatr, psycholog Konzultace  

Diakonie Ostrava Návštěva, beseda, projektový den  

Mental café Návštěva  

 

 

XI.  VOLNÝ ČAS, STÁTNÍ SPRÁVA, MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA 

A. spolupráce s orgány státní správy místní samosprávy a institucemi zabývajícími se využitím 

volného času dětí a mládeže 

instituce (jméno) forma spolupráce 

Centrum M. Magone návštěva, beseda 

Salesiánské středisko Don Bosko návštěva, beseda 

o. s.  Faust návštěva, praxe žáků 

Diakonie návštěva, spolupráce 

Ranarkon návštěva, spolupráce, programy 

FOD návštěva, spolupráce, osobní asistence při akcích 

Vzájemné soužití praxe žáků 

o. s. S.T.O.P. beseda 

Bílý kruh bezpečí, Intervenční centrum beseda 

o. s Centrom exkurse, praxe žáků, spolupráce 

Probační a mediační služba ČR beseda 

Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s besedy, přednášky, praxe žáků 

Linka důvěry beseda 

Podané ruce besedy, spolupráce 

Stonožka besedy, spolupráce, praxe žáků 

Centrum pro rodinu a sociální péči -OASA besedy, spolupráce 

 

B. DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, obecní úřady všech úrovní, úřady práce 

instituce (jméno) Forma spolupráce poznámk

y 

Úřad práce Beseda  

o.s. ABAK Sbírky, sportovní a společenské akce   

o.s. FOD Osobní asistence  

o.s. Duhový klíč Sbírky, sportovní a společenské akce  

DC ADRA Ostrava  veřejné sbírky, besedy, dobrovolnictví  

Komunitní plánování města Ostravy Výpomoc žáků při akcích  

 

 

XII. PROPAGACE (místní a regionální tisk, TV, školní časopis, rozhlas) 

Téma Forma propagace 

Mezinárodní den boje proti AIDS Školní rozhlas, regionální tisk 

Dokumentace o jednotlivých akcích školy Školní kronika, www.skolspec.cz 

http://www.skolspec.cz/
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XIII. RIZIKOVÉ OBLASTI VE ŠKOLE 

Velký počet žáků a velké prostory školy 

Riziková místa – vchod do školy pro žáky, dvůr školy, WC chlapců i dívek na budově E a WC 

dívek i chlapců u kantýny 

 

 

XIV. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ 

dle platných školských dokumentů 

Školní řád, Krizový plán, Program proti šikanování 

Směrnice ředitele č. 10/2012 Řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a alkoholu 

žáky 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol  

a školských zařízení č. j. - 21149/2016 

Příkaz ředitele pro zaměstnance školy - Řešení konzumace tabákových výrobků u žáků ve škole 

Traumatologický plán 

 

XV. Konzultace, krizová intervence 

- Ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ budou průběžně poskytovány žákům a jejich rodičům 

konzultace v problémech rizikového chování žáků. 

 

 

XVI. Školní metodik prevence 

Specializační studium Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ, PdF Ostravské univerzity. 

Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP.  

Specializační studium prevence sociálně patologických jevů pro metodiky prevence na OU. 

PdF Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SŠ, 

ukončeno státní závěrečnou zkouškou. 

Členka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 

Členka České Asociace školních metodiků prevence. 

Členka Asociace výchovných poradců. 

Členka Profesní komory sociálních pracovníků. 

Členka Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava, pracovní skupina Děti a rodina. 

Krizová intervence, výcvikový kurz (40 hodin), I.E.S., Sdružení podané ruce o. s., Brno, 

Diagnostika vztahů v třídním kolektivu, intervenční a preventivní programy (výcvikový seminář). 

Rodinná terapie, výcvikový kurz (48 hodin).  

Modulový vzdělávací program Výchovné a kariérové poradenství, způsobilost pracovat v Learning 

Management systému Oracle iLearning, NÚOV, Praha. 

 

 

XVII. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Výsledky dotazníkových šetření – webové stránky školy. 

Krizový plán školy – viz webové stránky školy, server učitele. 

Program proti šikanování – viz webové stránky školy, server učitele. 

Školní preventivní strategie na období 2015 – 2019, server učitele. 

Školní preventivní strategie.  

Program poradenských služeb. 

Vlastní hodnocení školy za období 2013–2016. 

SWOT analýza rizikového chování žáků. 

Opatření k předčasným odchodům žákům ze školy. 
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Zapojení do programu KOMPLEX – BALÍČEK, který obsahuje online dotazníkové šetření 

„identifikace rizikových oblastí u dospívajících“, „Škola a šikana“, „Klima třídy“. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Tento dokument je zveřejněn na www.skolspec.cz , na serveru: učitele a ve sborovně na 

nástěnce (budova E, přízemí). 

Zaměstnanci a žáci jsou prokazatelně seznámeni s dokumenty k primární prevenci a třídní 

učitelé informují o těchto dokumentech zákonné zástupce žáků zápisem do žákovských 

knížek. 

  

 

Zpracovala:         Mgr. M. Janoušková

       

 

 

 

MPP předložen řediteli, v plném rozsahu schválen:   Ing. Radovan Maresz 

 

Datum: 20. 9. 2017          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolspec.cz/
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Návrh na akce pořádané v rámci prevence projevů rizikového chování  

(sociálně patologických jevů) v  2017/2018 

Termín  Akce 

Září až říjen:  Seznamovací programy pro I. ročníky – celkem 12 prvních ročníků. 

5. 9. 2017 program pro žáky „Nehodou to začíná“  - žáci 1. - 4. ročníků všech oborů, celkem 

545 žáků 

26. 9. 2017    Osvětová akce Světový den antikoncepce 

Listopad  Prožitkové programy pro II. ročníky M, H oborů, Renarkon, téma: Drogy a já 

 Prožitkové programy pro I. +II. ročníky E, C, J oborů, Azhelp, téma: Vztahy v 

kolektivu 

Leden:   Besedy dle aktuální nabídky a potřeb školy 

Únor:   beseda „S tebou o tobě“ – dívky prvních ročníků 

Březen:  Prožitkové programy pro II. ročníky M, H oborů, Renarkon, téma: 

Komunikace, Tolerance a akceptace menšin, Netolismus 

Prožitkové programy pro I. +II. ročníky E, C, J oborů, Azhelp, téma: 

Komunikace a vztahy, Sexualita a vztahy  

Duben:  Svátek s Emilem 

Besedy a programy dle aktuální nabídky a potřeb školy 

Květen:  Besedy dle aktuální nabídky a potřeb školy 

Červen:  Besedy a programy dle aktuální nabídky a potřeb školy 

Besedy a programy pro rodiče – dle zvoleného tématu 

Besedy a programy p ro pedagogy – aktuální nabídka 

Celoročně Interaktivní výukový program: Drogy trochu jinak. 

Aktualizace preventivních aktivit v rámci výuky.  

Dotazníkové šetření „Závislost na mobilních telefonech“. 

Zařazení vybraných témat primární prevence rizikového chování žáků do třídnických hodin. 

Pravidla třídy.  Metodická podpora pro třídní učitele. 

Zapojení do programu KOMPLEX – BALÍČEK, který obsahuje online dotazníkové šetření 

„IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH OBLASTÍ U DOSPÍVAJÍCÍCH“, „ŠKOLA A ŠIKANA“, 

„KLIMA TŘÍDY“. 

V průběhu školního roku může dojít ke změnám ve výše uvedeném plánu.  

 

20. 9. 2017 

Vypracovala Mgr. M. Janoušková 
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