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Úvod 

 

 Cílem vytvoření minimálního preventivního programu (MPP) je v maximální 
míře přispět k tomu, aby si studenti osvojili pravidla zdravého životního stylu, naučili 
se porozumět sobě i světu, ve kterém žijí, dokázali kriticky myslet, vyjadřovat svůj 
názor a nenechali sebou manipulovat. 

 Za důležité proto považuji vytvoření pozitivní a kreativní atmosféry ve škole, 
zdravou komunikaci mezi studenty a pedagogy i mezi pedagogy vzájemně, budování 
sebeúcty i vzájemné úcty, rozumné řešení konfliktů a překonávání překážek. 

 Tvorbu i náplň MPP nepovažuji za ukončenou, jsme ve fázi hledání a zkoušení. 
Do MPP se budeme s nažit začlenit i témata, které si sami zvolí studenti i pedagogové, 
aby se z preventivních aktivit nestalo nutné zlo, o které by nebyl zájem, dále i oblasti 
s aktuálními tématy a problémy. Každý den přináší nové zkušenosti, které nás 
posouvají na cestě při hledání efektivních způsobů, jak studenty i každého z nás 
motivovat k pozitivnímu sociálnímu chování, přijetí zdravého životního stylu a 
smysluplnému využití volného času. 

 Při vytváření MPP byly využity názory a postřehy vybrané skupiny studentů, 
kolegů i kolegů z praxe ve funkcích metodiků prevence a výchovných poradců. 
Cílovými skupinami jsou studenti, pedagogové a rodiče studentů SPŠ stavební, 
Reslova 2, České Budějovice. Ve školním roce 2018/19 je na naší škole 365 studentů 
denního studia, z toho 234 chlapců a 131 dívek. Studentů dálkového studia je celkem 
89 (33 dívek). Studenti bydlí v Českých Budějovicích, ale ve větší míře také 
v okolních vesnicích a městech a musí tedy do školy dojíždět, nebo bydlí v domovech 
mládeže (65). Škola zaměstnává 43 pedagogických pracovníků a 10 nepedagogických 
pracovníků.     
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1. Vysvětlení pojmů prevence, primární prevence, minimální preventivní 
program (MPP), školní metodik prevence (ŠMP) 

 

 

Prevence 

 

Podle pedagogického slovníku prevence znamená – „soubor opatření 
zaměřených na předcházení nežádoucím jevům, zejména onemocnění, poškození, 
sociálně patologickým jevům“ (Průcha, 2003, s. 178). Slovník cizích slov vysvětluje 
pojem prevence jako „předcházení něčemu, ochrana před něčím“ (Linhart, 2003, s. 
303). 

Vlastní pojem prevence je odvozený z lat. praeventus a znamená předcházení, 
ochranu před potencionálním ohrožením.  

 

Primární prevence 

 základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže 
ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního 
sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem primární prevence je 
zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody působené jeho 
výskytem mezi žáky 

Cíl primární prevence: cílevědomé, systémové a komplexní posilování forem 
zdravého životního stylu a minimalizace výskytu a následků sociálně patologických 
jevů ve společnosti (Telcová, 2002, s. 6). Snížení rizikovosti chování, např. snížit nebo 
zastavit experimentování s návykovými látkami, pokud k tomu již dochází či oddálit 
věk prvotních experimentů s takovýmito látkami (Kalina a kol, 2003, s. 276).  

Minimální preventivní program (MPP) 

 

Minimální preventivní program (MPP) je dokument, který je zpracováván na 
jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní 
inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace 
za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Program vychází především 
z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a 
mládeže č. j. 21291/2010-28 včetně příloh a příloh č. j. MSMT-1999/2015 
(netolismus, sebepoškozování, nová náboženská hnutí, rizikové sexuální chování, 
příslušnost k subkulturám) a č. j. MSMT-44400/2014 (domácí násilí), a dále z 
Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 
zařízeních č.j. MSMT-21149/2016 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.  
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Školní metodik prevence   

 
 
 
 Podle vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízení, ředitel školy zabezpečuje poskytování 
poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem 
prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s 
dalšími pedagogickými pracovníky školy. 
 
 Těžiště práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady 
a pomoci žákům a studentům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, 
návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu 
potravy, závislosti na virtuálních drogách a jiných patologických jevů, problémy 
domácího násilí apod. Pomoc patří i rodičům a ostatním žákům školy před negativními 
dopady, které by tyto sociálně patologické jevy mohly ve škole způsobovat. Školní 
metodik prevence je v individuálních záležitostech žáků i rodičů vázán mlčenlivostí. 
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2. Základní údaje o škole 
 
 
Název školy   Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2,  
    375 01 České Budějovice 

Ředitel školy   RNDr. Vladimír Kostka 
Telefon    387 001 415 
E-mail    kostka@stavarna.com 
 
 
Zástupkyně ředitele školy Ing. Hana Konečná 
Telefon   387 001 416 
E-mail    konecna@stavarna.eu 
 
 
Zástupkyně ředitele školy PaedDr. Alena Stachová 
Telefon   387 001 413 
E-mail    stachova@stavarna.com    
  
 
 
Školní metodik prevence Mgr. František Polgár 
Telefon   387 001 418 
E-mail    polgar@stavarna.com 
Specializační studium  ANO 
Rok ukončení studia  2018 
 
Výchovný poradce  Mgr. Dana Mužíková 
Telefon   387 001 435 
E-mail    muzikova@stavarna.com 
Specializační studium  ANO 
Rok ukončení studia  2017  
 
 
Počet tříd   15 tříd denního studia + 5 tříd dálkového studia 
Počet žáků   365 studentů denního studia + 89 studentů dálkového 
    studia 
Počet ped. pracovníků 43  
Počet neped. pracovníků 10  
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3. Východiska tvorby preventivního programu 

 

 
 Minimální preventivní program vychází především z Metodického 
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. 
21291/2010-28 včetně příloh a příloh č. j. MSMT-1999/2015 (netolismus, 
sebepoškozování, nová náboženská hnutí, rizikové sexuální chování, příslušnost k 
subkulturám) a č. j. MSMT-44400/2014 (domácí násilí), a dále z Metodického 
pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č. j. 
MSMT-21149/2016 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, který do prevence rizikového 
chování zařazuje předcházení zejména následujícím jevům: 
 
 záškoláctví 
 agrese  
 šikana, kyberšikana 
 intolerance 
 násilí 
 antisemitismus 
 rasismus a xenofobie 
 homofobie 
 extremismus 
 závislostní chování 
 užívání všech návykových látek 
 vandalismus 
 gambling 
 netolismus 
 spektrum poruch příjmu potravy 
 rizikové sporty 
 rizikové chování v dopravě 
 negativní působení sekt 
 sexuální rizikové chování  
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4.  Činnost metodika prevence  
 
 
 
Standardní činnosti školního metodika prevence podle přílohy č. 3 vyhlášky 72/2005 
Sb. 
 
 

Metodické a koordinační činnosti  
 

 
 1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.  

 
2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 
záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 
prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a 
dalších sociálně patologických jevů.  
 
3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní 
práce s třídními kolektivy apod.).  
 
4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů.  
 
5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 
prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto 
procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou 
přijímání kulturní a etnické odlišnosti.  
 
6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají  
v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 
preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, 
terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které 
působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  

 
7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a 
následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.  

 
8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v 
souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.  
 
9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.   
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Informační činnosti  
 

 
1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně 
patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách 
specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.  
 
2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných 
informací a zkušeností.  
 
3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 
prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska 
výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, 
nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další 
zařízení, instituce i jednotliví odborníci).  
 
 

 
Poradenské činnosti  
 

 
1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického 
chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným 
zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve 
spolupráci s třídními učiteli).  
 
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s 
možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace 
na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně 
patologických jevů ve škole.  
 
3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve   škole    
a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou                       
a  specializovanými školskými zařízeními.   
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5. Popis současného stavu 

 

    5.1 Stav školy, zaměření školy 

 
 
 Střední průmyslová škola stavební leží ve starší zástavbě ze začátku 20. století 
v blízkosti Dlouhého mostu a nábřeží Vltavy. Její poloha je situována nedaleko centra, 
v blízkosti jsou sportoviště (atletický stadion SKP, plavecký bazén, sportovní hala) a 
dostupný je městský park Stromovka.  
 Škola sídli v architektonicky krásné budově z roku 1906, která byla naposled 
v roce 2018 postupně rekonstruována. V budově školy je prostorná aula, která je 
využívána při výuce i na organizaci různých přednášek a konferencí pro širokou 
veřejnost. Součástí školy je tělocvična, gymnastický sál a posilovna. Na stolní tenis a 
do posilovny mají studenti přístup o velkých přestávkách i volných hodinách. Ve škole 
jsou 4 počítačové učebny a všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory a počítačem s 
internetem. Studenti mohou využívat knihovnu s beletrii a odbornou literaturou, školní 
bufet a automaty na nápoje. Obědy jsou vydávány v sousedící budově Domova 
mládeže, ve kterém jsou ubytováni studenti ze vzdálenějších měst a vesnic. Všichni 
vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, mají stálý přístup na internet, mohou 
využívat centrální tiskárnu, kopírku a další moderní vyučovací pomůcky. Ve sklepních 
prostorách jsou skřínkové šatny, kotelna, laboratoře. 
 V současnosti jsou pro studenty otevřeny obory Stavebnictví a Geodézie a 
katastr nemovitostí. V oboru Stavebnictví, který studuje 293 studentů, máme 5 
zaměření: Pozemní stavby, Vodohospodářské stavby, Dopravní stavby, 
Architektonická tvorba a Stavební obnova, obor Geodézie a katastr nemovitostí 
studuje 40 studentů. Dálkové studium v současnosti studuje 71 studentů. Celkem 
v současné době na naší škole studuje škole 333 studentů, 211 chlapců a 124dívek. 
Většina dojíždí do školy z okolních vesnic a měst, 65 studentů zůstává v domovech 
mládeže. Do prvního ročníku nastoupilo 109 studentů, ve 2. ročníku studuje 72, ve 3. 
ročníku studuje 89 a ve 4. ročníku 65 studentů. Od 1. do 3. ročníku vykonávají studenti 
souvislou  7-14 denní praxi ve stavebních firmách v celém Jihočeském kraji 
 Škola nabízí různé volnočasové aktivity. Učebna informatiky s internetem je 
přístupna pod pedagogickým dohledem, žáci mohou využívat posilovnu, školní 
knihovnu, navštěvují divadelní představení, zapojují se do sportovních soutěží, ve 
kterých dosahují výborných výsledků. Součástí studia je účast v odborných soutěžích 
a vypracování závěrečných prací SOČ. Každoročně jsou vyhlašovány soutěže: 
Porotherm, Rozpočtová soutěž CALIDA, Soutěž grafických programů, Geodetická 
soutěž (Slovensko), matematický klokan, jazykové olympiády, sportovní soutěže. 
V hodnocení škol jsme vždy mezi nejlepšími školami v Jihočeském kraji. 
 Pozitivní je také spolupráce s Nadačním fondem pro podporu vzdělávání SPŠ 
stavební v Českých Budějovicích a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce.   
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   5.2. Vztah žáků k rizikovému chování 
 
 
 Mezi studenty naší školy se občas objevují následující formy rizikového 
chování: 
 
 kouření (tabakismus)  
 alkohol 
 drobné projevy intolerance 
 množství času tráveného na počítači, mobilní telefony 
 problém respektovat řád  
 záškoláctví 
 u děvčat – poruchy příjmu potravy 

 
 V prostorách školy jsme kontakt žáků s OPL (omamně psychotropními 
látkami) nezaznamenali. Přesto je pravděpodobné, že řada z nich s nimi začne 
experimentovat a někteří se stanou rekreačními uživateli. Z našich zkušeností vyplývá, 
že se jedná převážně o marihuanu, zkušenosti s jinými drogami jsou ojedinělé. 
Výraznější je pak zkušenost s konzumací alkoholu, která je společností více 
tolerována. K problematickým skutečnostem patří tabakismus. Motivací ke kouření 
bývá podle jejich vlastních slov potřeba zařadit se do určité sociální skupiny a 
příležitost „být s partou“. V prostorách školy i jejím blízkém okolí je školním řádem 
kouření zakázáno. Stejně tak jako opouštět budovu během vyučování. Složitější 
situace nastává ve volných hodinách, nebo když nejsou „pod dozorem". Těmto 
skutečnostem je však jen těžké zabránit.  Případ záškoláctví byl řešen s rodiči a 
kázeňsky potrestán dle školního řádu.  Otázkou zůstává skryté záškoláctví, které je 
zvlášť u žáků starších 18 let těžko dokazatelné. Opatřením zůstává, že i přes jejich 
plnoletost jim absenci musí omlouvat rodiče či lékař. Záleží však hlavně na postojích 
rodičů a důslednosti třídních učitelů. Problémem se v tomto případě může jevit i 
vysoká absence některých žáků vůbec.  Mají potřebu se ekonomicky osamostatnit a 
začít si přivydělávat nebo bydlet samostatně. To vede ke změně jejich životního stylu 
a postojů a může to být důvodem jejich nezájmu o studium a pasivního přístupu k 
němu. U děvčat byly zaznamenány případy poruchy příjmu potravy. Protože řada 
našich žáků pochází ze vzdálenějších míst a bydlí na internátech, je důležitá také 
spolupráce s domovy mládeže. 
 Nově jsem mezi studenty 1. ročníku a pedagogy zpracoval dotazník o potřebě 
prevenci a preventivních aktivit.  V rámci MPP jsme dle potřeby připraveni 
spolupracovat s Městskou policií, s Policií ČR, s OSPOD a zařazujeme témata, jako 
jsou zneužívání drog, alkoholu, trestní zodpovědnost mladistvých, vandalismus, 
prevence kriminality. Navázali jsme spolupráci s akreditovanou organizací DO 
SVĚTA, která nabízí programy prevence rizikového chování.  
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5.3. Riziková místa ve škole a v okolí školy 
 
 
 K rizikovým místům ve škole patří především šatny a rizikovějším se může 
jevit také volnější pohyb žáků v době praxe. Před vyučováním i v době přestávek je 
vykonáván na chodbách určený pedagogický dohled.   
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6. Stanovení cílů minimálního preventivního programu 

 

    6.1. Dlouhodobé cíle 
 
 Cílem prevence je formovat postoje žáků ke všem druhům rizikového chování, 
předcházet rizikovému chování i jeho možnému opakování. Dlouhodobý cíl zahrnuje: 
  
 výchovu ke zdravému životnímu stylu 
 osvojování pozitivního sociálního chování 
 vzdělávaní školního metodika prevence 
 proškolování pedagogického sboru v oblasti primární prevence 
 učení se k respektu a toleranci na základě odlišnosti rasy, pohlaví, sexuální 
 orientace, zdravotního stavu… 
 účinně bránit vzniku a potírat projevy šikany mezi studenty 
 rozvíjení odpovědného chování vůči sobě i společnosti 
 
 
 
     6.2. Střednědobé cíle 
 
 proškolení školního metodika prevence 
 vytvoření informačních zdrojů pro oblast prevence rizikového chování 
 prevence sociálně patologických jevů i mimo vyučování (zájmové útvary, 
exkurze,  kurzy, výlety) 
 prolínaní témat preventivní prevence všema oblastmi práce a života školy 
 
 
 
    6.3. Krátkodobé cíle 

 

 Určení hlavních témat na základě zmapování situace, informací od studentů i 
pedagogů, co chceme řešit a udělat v tomto školním roce. 

 poskytovat studentům informace o rizikovém chování (nástěnka, besedy, 
knihovna) 
 shromažďování dostupných informací o institucích, organizacích a odbornících 
 v regionu a využívat jejich znalostí a zkušeností 
 prohlubovat informovanost pedagogického sboru a třídních učitelů v oblasti 
 prevence rizikového chování  
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7. Skladba aktivit pro jednotlivé cílové skupiny 

 

    7.1. Práce pedagogického sboru a vedení školy 

 

        7.1.1. Přímá práce pedagogů 

 

 trvat na dodržování Školního řádu   
 pomáhat studentům při řešení problémů  
 zapojit se do dalšího vzdělávání  
 organizovat adaptační, lyžařské, sportovní kurzy, zahraniční pobytové zájezdy  
 pořádat pravidelné třídní exkurze  
 podporovat pozitivní projevy žáků, jejich aktivity, účast v různých soutěžích, 
 jejich  výsledky zviditelňovat na nástěnkách  
 zapojit žáky do výzdoby školy a tříd, do udržování pořádku ve třídách a v okolí  
 školy  
 průběžně zjišťovat klima ve třídách, vytipovat žáky s problematickými vztahy a 
 pomáhat jim zapojit se do kolektivu  
 pravidelně vést třídnické hodiny  
 důsledně kontrolovat absenci žáků  
 organizovat neformální setkání   

 

        7.1.2. Vzdělávání školního metodika prevence ve šk. roce 2017/18 

 

 Vzdělávání a zapojení do aktuálních kurzů pořádaných akreditovanými 
organizacemi, které jsou zaměřeny na oblast prevence.  

 

  Studium DVVP program Metodik sociálně patologických jevů (termín 
  závěrečné zkoušky – červenec 2018). 

28. 11. 2017 Dotační program Podpora prevence kriminality v JC kraji  Bc. Tomáš 
  Bílý, DiS 

23. 3. 2018  Virtuální svět pro pedagogy   - Ing. Petr Šmíd 

26. 4. 2018 Krajská konference primární prevence rizikového chování 
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        7.1.3. Aktivity školního metodika prevence 

 

 vytvořit Krizový plán školy, Školní program proti šikanování a  Strategii 
 předcházení školní neúspěšnosti. 
 spoluorganizovat adaptační kurz pro 1. ročníky  
 představit se žákům 1. ročníků a informovat je o preventivním programu školy  
 stanovit aktuální konzultační hodiny pro žáky  
 aktualizovat na školních nástěnkách telefonní čísla na krizová volání  
 na třídních schůzkách se představit rodičům žáků 1. ročníků a seznámit je s 
 preventivním programem školy  
 zajistit aktuální informace pro studenty i pedagogy o drogové problematice na 
 školní nástěnce  
 seznámit pedagogy s minimálním preventivním programem a zapojit je do jeho 
 realizace  
 ve spolupráci s organizacemi a dalšími pedagogy zajišťovat preventivní programy  
 v případě projevů rizikového chování žáků informovat rodiče a zajistit odbornou 
 pomoc  
 shromáždit informace o adaptačních kurzech, rozšiřovat sumář vhodných her  
 hodnotit efektivitu preventivního programu pomocí dotazníků mezi studenty 

 

 

        7.1.4. Spolupráce s ostatními pedagogy 

 

 seznámit pedagogy s minimálním preventivním programem a zapojit je do jeho 
realizace 

 rozšiřovat příruční knihovnu a mediatéku a nabízet pedagogům materiály z ní   
 provádět na poradách průběžnou evaluaci práce a pomocí ní hledat nové možnosti 

prevence    
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7.2. Spolupráce školy s rodiči 

 

        7.2.1. Seznámení rodičů s činností ŠMP, možnosti spolupráce 

 

 na třídních schůzkách se představit rodičům žáků 1. ročníků  
 seznámit rodiče s preventivním programem školy  
 nabídnout rodičům pomoc při zjištění rizikového chování u dětí 
 stanovení konzultačních hodin školního metodika prevence a poskytnutí kontaktu 
 tyto informace zveřejnit na webových stránkách školy 

 

        7.2.2. Aktivity pro rodiče, konzultační hodiny ŠMP   

 

 informace o prospěchu, docházce, rozvrhu…v programu Bakaláři  
 informace pro rodiče na webových stránkách 
 dny otevřených dveří 
 maturitní plesy 
 komunikace třídních a vyučujícími učiteli prostřednictvím mailu a telefonu  

 

Oblast primární prevence:  

 

a) informační servis pro rodiče  

b) aktivní formy spolupráce s rodiči  

c) pasivní formy spolupráce s rodiči  

 

Oblast sekundární prevence:  

 

 odborná pomoc rodičům (mino rámec školy) besedy s rodiči žáků v určitém 
problému, poradenství (práce s jednotlivcem jako členem rodiny, rodinná terapie, 
malé rodinné intervence, zprostředkování léčby)  
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7.3. Preventivní aktivity pro studenty školy  

 

        7.3.1. Seznámení studentů s činností ŠMP, možnosti pomoci 

 

 představit se žákům 1. ročníků a informovat je o preventivním programu školy  
 stanovit aktuální konzultační hodiny pro žáky  
 aktualizovat na školních nástěnkách telefonní čísla na krizová volání  
 pomáhat studentům při řešení problémů  

 

        7.3.2. Nespecifická a specifická prevence ve výuce 

Konkrétní témata prevence jsou začleněna do vzdělávacího procesu:  

• v hodinách základy společenských věd je to oblast sociálně právní - lidská práva 
(rodinné právo, trestní právo), alkoholismus, šikana, rasismus a xenofobie, další typy 
závislostí a jejich nebezpečí, formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence, 
právní aspekty rizikového chování, postoj společnosti ke společensky nežádoucím 
jevům, práva dítěte, agresivita, psychopatologie - psychické problémy, rizikové 
chování, vztahy v rodině a mezi lidmi, komunikace, asertivita, schopnost říct ne, 
vztahy v kolektivu, chování člověka ve skupině, láska v moderní společnosti, 
nebezpečí internetu, výchova proti předsudkům, masová média, kritický přístup k nim, 
mediální obraz krásy a reklama, schopnost říct ne, terorismus, multikulturní 
společnost, rasismus, postavení mužů a žen, genderové problémy, náboženství a 
církve, náboženská hnutí a sekty, smysl filozofie pro řešení životních situací, etika, 
mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a odpovědnost  

• v hodinách českého jazyka zpracování preventivních témat. Ve všech ročnících se 
učí užívat jazyk k přijímání, sdělování a výměně informací, přesvědčivě prezentovat a 
obhajovat své názory, argumentovat, ale také naslouchat druhým, uplatňovat normy 
kulturního chování a v hodinách literatury se učí vnímat estetické hodnoty  

• v hodinách tělesné výchovy se zabývají významem pohybu pro zdraví, potřebou 
relaxace, dodržováním fair play, zdravotnickou pomocí  

• v hodinách tělesné výchovy a praxe se věnují ochraně člověka za mimořádných 
okolností. Soustřeďují se na témata zdravotnické pomoci při stavech bezprostředně 
ohrožujících život, ukrytí obyvatelstva, evakuace a evakuační zavazadlo, přípravy 
improvizovaného obydlí, protipožární ochranu  

 • v hodinách zeměpisu řeší témata: boj za občanská a národní práva, demokratické a 
totalitní režimy, konflikty a problémy soudobého světa, nejvýznamnější světová 
náboženství, česká společnost a její etnické a sociální složení  

• v hodinách praxe jsou vedeni k dodržování bezpečnosti a ochrany osob v pracovním 
prostředí   
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        7.3.3. Preventivní aktivity pro jednotlivé ročníky ve šk. roce 2017/18 

 

 V uplynulém školním roce jsme navázali spolupráci s agenturou DO SVĚTA, 
která bude zajišťovat preventivní programy na konkrétní jevy a pro vybrané cílové 
skupiny.   

 

1. ročník 

 září – 3 denní adaptační kurz, organizaci zajišťuje škola 
 listopad – dotazník o znalostech první pomoci + přednáška MUDr. Petrovič 
 leden – lyžařsky kurz Huttau (AUT) 
 květen – exkurze: Vrbenské rybníky - Betonpres Kočín - Vazník Vráto 

    Hornické muzeum Rudolfov - ČOV 

 červen - třídní výlety 
 červen – sportovní den 

 

 

2. ročník 

 březen – geodetická exkurze 
 březen – exkurze Linz (AUT) 
 březen exkurze mosty 
 duben - Architektura Londýn (ENG) 
 květen – JETE 
 červen – třídní výlety (pro 2. ročník Vltava) 

 

 

3. ročník 

 březen – geodetická exkurze 
 květen – architektura Řím (ITA) 
 květen – Dračí lodě (sportovní akce) 
 červen – třídní výlety  
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4. ročník 

 

 leden/únor – Maturitní plesy 
 březen – Požární bezpečnost staveb (přednáška) 
 březen – Mosty (exkurze) 
 duben – Mosty (přednáška) 

  

 

        7.3.4. Ostatní aktivity 

 

 Burza učebnic 
 Beseda s ing. arch. Janem Němcem 
 Klokan (matematická soutěž) 
 GP (soutěž v grafických programech) 
 Geodetická soutěž Žilina (SVK) 
 Dny otevřených dveří 
 Bowling s maturanty 
 Maturitní plesy 4. ročníku 
 Sportovní soutěže  
 Filmové představení 
 Zapojení do projektů 
 Sportovní den 
 Zahraniční pobytový zájezd (CRO)  
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Specifická prevence (vzor pro evidenci preventivních aktivit) 

 

Název programu    EKO exkurze 

Typ programu     ČOV Hrdějovice 

Stručná charakteristika programu  nakládaní s odpady 

Realizátor     ČOV Hrdějovice 

Cílová skupina    1. ročník 

Počet žáků v programu   109 

Počet hodin programu   4 

Návaznost programu na cíle MPP  Ano 

Ukazatele úspěšnosti    zvýšení povědomí o odpadních vodách  

Termín      29. 5. 2018 

Zodpovědná osoba    Ing. Labský 

 

 

 

 

Název programu    Sociálně patologické jevy 

Typ programu     Beseda 

Stručná charakteristika programu  základní povědomí o nežádoucích jevech –  
     šikana, závislosti, vandalismus, rasismus,  
     extremismus 

Realizátor     Městská policie České Budějovice 

Cílová skupina    2. ročník 

Počet žáků v programu   72 

Počet hodin programu   3 

Návaznost programu na cíle MPP  Ano 

Ukazatele úspěšnosti    Zvýšení povědomí o negativních jevech  

Termín      Březen 2018 

Zodpovědná osoba   2 bývalí pracovníci MP 

 



22 
 

 

Název programu    1. pomoc a sportovní úrazy 

Typ programu     Beseda + dotazník 

Stručná charakteristika programu  základní znalosti a 1. pomoc při sportovních 
úrazech 

Realizátor     Bc. Petrovič – student 5. ročníku medicíny 

Cílová skupina    3. ročník 

Počet žáků v programu   89 

Počet hodin programu   4 

Návaznost programu na cíle MPP  Ano 

Ukazatele úspěšnosti    získaní znalostí o 1. pomoci při rizikových 
sportech 

Termín      22. 11. 2017 

Zodpovědná osoba    Bc. Petrovič 

 

 

 

Název programu    Protidrogová prevence    

Typ programu     filmové představení 

Stručná charakteristika programu drogová prevence  

Realizátor     vyučující SPŠ stavební  

Cílová skupina    4. ročník  

Počet žáků v programu   65 

Počet hodin programu   2 

Návaznost programu na cíle MPP  Ano 

Ukazatele úspěšnosti   Zdravý životní styl  

Termín      říjen 2017 

Zodpovědná osoba    třídní učitelé 
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7.4. Spolupráce s okolím školy 

 

Spolupráce s dalšími institucemi následuje po řešení problému ve škole (žák – třídní 
učitel – výchovný poradce), kdy je nabídnuta speciální pomoc. Uvádím jen základní 
kontakty. 

 

Kontakty: 

  

 Okresní metodik prevence   

 Pavla Nýdlová, e-mail: prevence@pppcb.cz   tel: 387 927 111   

 Edita Mečířová Tobi,  e-mail: edita.mecirova@pppcb.cz    tel.: 387 927 177  

 

 Pedagogicko-psychologické poradna (PPP)  

 pracoviště České Budějovice Nerudova 59 370 04 České Budějovice  

 tel.:387 927 111, e-mail: poradna.info@pppcb.cz  

  

 Speciálně pedagogické centra   

 SPC Husova 9, České Budějovice  

 

 Odbor sociální péče Magistrátu města České Budějovice  

 Nám. Přemysla Otakara II 1/1, oddělení sociálně právní ochrany dětí, speciální 
 pedagog, psycholog,…  

 

 Odbor sociálních věcí  

 Kněžská 19, České Budějovice   terénní sociální pracovníci, oddělení 
sociálního poradenství pro mládež, využívání SVI  (tj. systému včasné intervence) 
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8. Výběr preventivních aktivit (praktická část) 

 

 Při tvorbě minimálního preventivního programu se budeme snažit zohlednit 
názory a zkušenosti studentů i pedagogů s jevy rizikového chování. Pro dlouhodobou 
a systematickou spolupráci je důležité vytvoření příznivé atmosféry založené na 
respektu i toleranci mezi studenty i ve vztahu student – učitel a ostatní zaměstnanci. 
Škola si klade za cíl vytvářet prostředí tolerance, respektu individuality každého žáka 
a zaměstnanců, prostředí s jasnými pravidly, kde je odmítána jakákoliv forma násilí. 
Samozřejmě si škola připouští možnost výskytu rizikového chování, proto má ve 
svých mechanismech zakomponovanou prevenci proti takovému chování, případně 
způsoby, jak je řešit.   

 

 Cílem praktické části je provedení dotazníkového šetření u studentů i pedagogů 
ke zjištění zájmu o jednotlivé preventivní aktivity a na základě zpětné vazby vytvoření 
takového minimálního preventivního programu, který bude reagovat na aktuální 
potřeby školy.  

 

Byly použité následující výzkumné metody:  

 

 prostudování výročních zpráv školy SPŠ stavební v letech 2015-2017 
 zpracování dotazníku – studenti + pedagogové 
 vyhodnocení zjištěných dat 

 

Charakteristika výzkumného vzorku 

 

První část výzkumu byla provedena u studentů 1. ročníku oborů stavebnictví i 
geodézie SPŠ stavební České Budějovice u 85 studentů, z toho 50 kluků a 35 dívek.  

Druhou skupinou byly kolegyně a kolegové z naší školy (10), kolegyně a kolegové 
z jiných škol (15). 

Celkový počet dotazovaných respondentů 110  
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9. Vyhodnocení  

 

 Přestože škola realizuje různé preventivní programy, adaptační kurzy, 
jednorázové aktivity, případně jsou součástí školního vzdělávacího programu, přesto 
evidujeme malé množství výskytu rizikového chování. Jedná se zejména o kouření, 
alkohol, šikana v kolektivu, záškoláctví a neomluvené hodiny, neplnění školních 
povinností, přestupky proti školnímu řádu a používání mobilu v hodinách. 

 

 V souvislosti s prevenci rizikového chování realizujeme adaptační kurzy pro 1. 
ročník, pravidelné vedení třídnických hodin a okamžité řešení problému ve spolupráci 
žák-rodič-třídní učitel-výchovný poradce. Se žáky se pracovalo formou konzultací, 
besed, přednášek a velký vliv mají samozřejmě i školní a mimoškolní akce - kurzy, 
výlety, exkurze a soutěže. 

 

 Za velmi důležitou a přínosnou pokládám spolupráci školy s odborníky z praxe 
v rámci výskytu rizikového chování a také další vzdělávání pedagogů v oblasti 
prevence (1. pomoc, PO, BOZP, Krajská konference metodiků prevence, rizika 
virtuálního světa) 

 

V první otázce dotazníku se hodnotí zájem studentů a pedagogů o oblast preventivních 
aktivit.  

 

Studenti (85) měli v největší míře zájem o následující preventivní aktivity: 

 

1. Sexualita a partnerství 47 

2. Komunikace ve třídě 28 

3. Konflikty a emoce  24 

4. Návykové látky  26 

5. Respekt, tolerance  23 

    Rizikové sporty  23 

  

Zjištěných bylo 10 studentů (holky) se zájmem o preventivní aktivity zaněřené                      
na problémy poruchy příjmu potravy.  
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Mezi kolegy (25) byly s nejvyšším zájmem zastoupeny preventivní aktivity: 

 

1. Sexualita a partnerství 14 

2. Komunikace ve třídě 13 

    Sociální sítě   13 

    Agresivita a šikana  13 

    Sociální sítě  13 

3. Respekt a tolerance   7 

    Návykové látky   7 

    Triky médií    7 

    Konflikty a emoce    7 

 

      

                                                                                                                                                                 
 Na otázku: Která organizace (instituce) dle Vašeho názoru poskytuje 
vhodné preventivní programy a v jaké oblasti? (pozitivní zkušenost z minulosti) 
se u studentů nejčastěji objevovaly odpovědi: Policie ČR, FENIX  

 

Z konkrétních přednášek se jednalo o: návykové látky, kyberšikanu, poruchy příjmu 
potravy, komunikace ve třídě 

Víc než ½ studentů odpověď neuvedla, nebo napsala nevím…a vyplynul i vědomý 
nezájem – přednášky nenavštěvují. 

 

 

Učitelé mají nejlepší zkušenosti s následujícími organizacemi: 

 

1. Portus Prachatice – Ing. Šmíd (kyberšikana) 

2. Do světa (Prachatice) – adaptační kurzy 

3. Policie ČR – trestně právní odpovědnost, šikana 

4. Theia – šikana, sociální sítě 

5. MP Education České Budějovice – poruchy příjmu potravy  
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 Ve třetí otázce jsem se studentů i kolegů ptal na jejich osobní názor na práci 
metodika prevence na škole. Názor studentů i kolegů je pro mě přínosný v tom, že 
pokud po ukončení studia metodik prevence sociálně patologických jevů budu 
v příštím školním roce vykonávat funkci metodika prevence na škole, musím začít 
nejdřív s komunikací s dětma a jejich rodiči. Ve spolupráci s třídníma učiteli se 
musíme snažit najít cestu jak rozpoznat problémy ve třídě i na škole a nabídnout 
účinnou pomoc. V mnoha případech se děti uzavřou do sebe a je těžké prolomit led. 
K tomu by mely sloužit i různé školní i mimoškolní akce a celé to dle mého názoru 
funguje na principu poznávání. Poznat musíme my naše studenty a studenti nás.  

 

Z názorů, které mě oslovily, jsem vybral 5 kladných a 5 negativních názorů: 

 

- Velká výzva něco se dozvědět, mít možnost komunikovat s dětmi i 
rodiči 

- Možnost poradit a pomoct dětem i rodičům 
- Doporučení „Rozděl a panuj“ 
- Práce je důležitá, může vyřešit řadu problémů a ulevit třídnímu 

 učiteli  
- Důležitá je spolupráce s kolegy 

 

- Velká časová náročnost, malé ohodnocení 
- Metodik prevence není brán vážně a respektován mezi kolegy 

(zbytečná funkce) 
- Obtížné papírování 
- Hodně práce, málo času a peněz 
- Chybí metodika, časový handicap (snížit úvazek) a hodinová dotace 

na             sekundární prevenci  
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10. Evaluace MPP /závěrečná zpráva 

 

 Evaluace je nezbytnou součástí minimálního preventivního programu. 
Předmětem vyhodnocení musí být:  

 

 Kvalitativní složky: uskutečňovaný program, výsledky procesu změn, dopad na 
účastníky programu, dosažený efekt v porovnávání se záměrem 

  

 Kvantitativní složky: dává přehled o počtech účastníků, finančních nákladech, 
schopnosti realizovat jednotlivé programy apod.  

 

 Proces změn musí být vyhodnocován průběžně a trvale pomocí prostředků 
poskytujících zpětnou vazbu. Dotazníky a škály dopomohou objevit, selhání nebo 
nereálné nároky programu, což lze poté napravit vypracováním nové verze dalšího 
programu. Jde o realizaci postupných kroků, kterými: získáváme informace pro včasné 
odhalování rizik, volíme způsob uplatňování preventivních intervencí, hodnotíme 
jejich účinnost a tím si ověřujeme předpokládané hypotézy. 

 

Co evaluací zjistíme?  

 

Získáme poznatky o tom:  jak konkrétní preventivní program funguje 

    co komplikuje jeho realizaci 

    co vše ovlivnilo program mimo předpokládané danost 

    co lze při realizaci očekávat (čeho se vyvarovat a na co 
    se připravit) 

 

 Závěrem evaluace si zodpovíme otázky: Bylo skutečně dosaženo stanoveného 
cíle? Budu opakovat tento přístup, postup? Na co se příští rok zaměřím? Hodnocení 
probíhá přes třídní učitele, rodiče s podporou vedení školy v rámci spoluúčasti všech 
pedagogických a nepedagogických pracovníků naší školy případně jiných 
specializovaných zařízení). 

 

Závěrečná zpráva (vzor) o plnění minimálního preventivního programu je uvedena 
jako příloha č. 1  
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11. Dokumentace školního metodika prevence 

 

 Tyto vyhlášky, metodické pokyny a metodická doporučení definují, jakou 
dokumentaci má školní metodik prevence vést. 
 
 Vyhláška 179/2016, zejména pak standardní činnosti školního metodika prevence 
 Zákon 82/2015 Sb., (tzv. školský zákon) 

  

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016) 
 (http://www.msmt.cz/file/38988/) 

 Metodické doporučení č. 21 291/2010-28 Metodické doporučení k primární 
prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (http://www.msmt.cz/file/20273) 

  

 Základní dokumenty jsou Školní preventivní strategie školy, zpracovaná na 
několik let a obsahující Program proti šikanování a Sankční řád a Krizový plán a 
Preventivní program školy (MPP) zpracovávaný na každý konkrétní školní rok 
  

Tyto dva dokumenty jsou naprosto klíčové a každá škola je musí mít řádně zpracované. 
  

Mezi další povinou dokumentaci ŠMP patří: 
 
 
 Deník školního metodika prevence – povinná součást dokumentace ŠMP, 

obsahuje veškerou činnost ŠMP (aktivity s dětmi, akce; zapsat kdy, co a pro koho 
se konalo). 

 Zápisy řešení aktuálních problémů z oblasti prevence – zapsat nálezy OPL, šetření 
ohledně šikany, jednotlivá jednání se žáky, rodiči, apod. 

 Přípravy na metodická vedení učitelů – jednou z činností ŠMP je metodické 
vedení učitelů, je vhodné si jako doklad o naplňování uchovat přípravy na tato 
jednání. 

 Zápisy jednání týmu prevence sociálně patologických jevů – pokud tým existuje, 
je dobré mít podloženou činnost týmu a zápisy z jednání týmu v průběhu roku (3x 
– 4x dle potřeby). 

 Evidence akcí s preventivní tematikou, vzdělávání a kontaktů – ŠMP eviduje 
kontakty důležité pro prevenci SPJ, další akce, projekty atd., případně DVPP v 
oblasti prevence (toto však obvykle eviduje ředitel školy). 

 Ankety a výsledky různých šetření – ŠMP musí archivovat výsledky svých 
různých šetření a anket.  
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Závěr  

 

 Mým cílem bylo vypracování Preventivního programu školy a výběr 
preventivních aktivit na SPŠ stavební České Budějovice. Při psaní PPŠ jsem 
prostudoval dostupnou literaturu na danou problematiku a na základě dostupných 
informací zformuloval teoretickou část.  

 V praktické části jsem zjišťoval zájem o preventivní aktivity a informovanost 
o konkrétních organizacích zabývajících se rizikovým chováním u studentů i učitelů. 
Rovněž mě zajímal osobní názor studentů a kolegů na práci metodika prevence na 
škole.  

 Mohu s čistým svědomím konstatovat, ze naše škola organizuje preventivní 
akce, má zájem o děti a myslím, že ani my učitelé nejsme dětem úplně lhostejní…a 
naplňuje podstatu, kterou jsem zmiňoval v úvodu, že je důležité vytvářet pozitivní a 
kreativní atmosféru ve škole, zdravou komunikaci mezi studenty a pedagogy i mezi 
pedagogy vzájemně, budování sebeúcty i vzájemné úcty, rozumné řešení konfliktů a 
překonávání překážek. 

 Psaní PPŠ je pro mě osobně prvním krokem k vykonávání funkce metodika 
prevence na škole a nelituji rozhodnutí absolvovat studium metodik prevence sociálně 
patologických, protože jsem získal nové poznatky a zkušenosti, které budu moci 
postupně využít v praxi.  
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Příloha č. 1 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO 

PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
 
ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice 

Jméno a příjmení ředitele RNDr. Vladimír Kostka 

Telefon na ředitele 387 001 415 

E-mail na ředitele kostka@stavarna.eu 
 

 

 

  

Školní metodik prevence     ANO           

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem       NE 

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence       NE 

 

Vlastní 
kabinet 

Sám       NE 

S výchovným poradcem    ANO 

S jinými pedagogy      NE 

Školní preventivní (školní metodik prevence + výchovná poradkyně)    ANO 

. 

Použité zkratky:  

MPP – Minimální preventivní plán 
 
RCH – Rizikové chování 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence  
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1. Získané finanční prostředky určené na prevenci RCH 
 
Na preventivní aktivity studentů přizpívá Nadační  fond na podporu vzdělávání SPŠ 
stavební v českých Budějovicích 
 

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
 

Uveďte o která témata v oblasti rizikového chování je mezi pedagogy největší 
zájem: 

 

 Sexualita a partnerství 14 
 Komunikace ve třídě  13 
 Sociální sítě    13 

 
 
 

 
2. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH  
 

Název a odborné zaměření vzdělávání  Datum konání  Realizátor – organizace, odborník 

Studium  Metodik  prevence  sociálně 

patologických jevů  

Záv.zkouška 

10.7.2018 

PdF JU České Budějovice 

Dotační  program  Podpora  prevence 

kriminality v JC kraji   

Virtuální svět pro pedagogy    

Krajská konference primární prevence 

rizikového chování 

 

 

28.11.2017 

 

23.3.2018 

26. 4. 2018 

Bc. Tomáš Bílý, DiS 

 

Ing. Petr Šmíd 

     

 
3. Vzdělávací akce v oblasti prevence výskytu RCH, kterou považujeme za 
nejpřínosnější v minulém školním roce 
 
Název akce  Realizátor  Lektor  Hodnocení – proč?  
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Studium  Metodik 

prevence sociálně 

patologických 

           JU  Prof.  Miroslav 

Procházka 

V průběhu celého studia  
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4. Vzdělávací akce v oblasti prevence výskytu RCH, kterou považujeme za 
nejméně přínosnou v minulém školním roce 
 
Název akce  Realizátor  Lektor  Hodnocení – proč? 

             ‐       

             ‐       

       

 
  
 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  
 
5. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ 
(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) 

 
Název aktivity  Datum konání Realizátor, 

přednášející 

1. Individuální konzultace     

2.      

3.     

 

 

6. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…) 
 
Název aktivity  Datum konání  Vedoucí 

programu 

1. Dny otevřených dveří     

2.     

3.     
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III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

 

7. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních  

Preventivní aktivity pro jednotlivé ročníky 

 

  V uplynulém školním  roce  jsme navázali  spolupráci  s  agenturou DO SVĚTA, 

která bude zajišťovat preventivní programy na konkrétní  jevy a pro vybrané cílové 

skupiny.   

 

1. ročník 

 

 září – 3 denní adaptační kurz, organizaci zajišťuje škola 

 listopad – dotazník o znalostech první pomoci + přednáška MUDr. Petrovič 

 leden – lyžařsky kurz Huttau (AUT) 

 květen – exkurze:  Vrbenské rybníky ‐ Betonpres Kočín ‐ Vazník Vráto 

        Hornické muzeum Rudolfov ‐ ČOV 

 červen ‐ třídní výlety 

 červen – sportovní den 

 

 

2. ročník 

 

 březen – geodetická exkurze 

 březen – exkurze Linz (AUT) 

 březen exkurze mosty 

 duben ‐ Architektura Londýn (ENG) 

 květen – JETE 

 červen – třídní výlety (pro 2. ročník Vltava) 
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3. ročník 

 

 březen – geodetická exkurze 

 květen – architektura Řím (ITA) 

 květen – Dračí lodě (sportovní akce) 

 červen – třídní výlety 

 

 

4. ročník 

 

 leden/únor – Maturitní plesy 

 březen – Požární bezpečnost staveb (přednáška) 

 březen – Mosty (exkurze) 

 duben – Mosty (přednáška) 

  

 

Ostatní aktivity 

 

 Burza učebnic 

 Beseda s ing. arch. Janem Němcem 

 Klokan (matematická soutěž) 

 GP (soutěž v grafických programech) 

 Geodetická soutěž Žilina (SVK) 

 Dny otevřených dveří 

 Bowling s maturanty 

 Maturitní plesy 4. ročníku 

 Sportovní soutěže  

 Filmové představení 

 Zapojení do projektů 

 Sportovní den 

 Zahraniční pobytový zájezd (CRO)   
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Specifická prevence  

 

Název programu       EKO exkurze 

Typ programu        ČOV Hrdějovice 

Stručná charakteristika programu   nakládaní s odpady 

Realizátor         ČOV Hrdějovice 

Cílová skupina       1. ročník 

Počet žáků v programu     109 

Počet hodin programu     4 

Návaznost programu na cíle MPP   Ano 

Ukazatele úspěšnosti      zvýšení povědomí o odpadních vodách   

Termín          29. 5. 2018 

Zodpovědná osoba       Ing. Labský 

 

 

 

 

Název programu       Sociálně patologické jevy 

Typ programu        Beseda 

Stručná charakteristika programu   základní povědomí o nežádoucích jevech –  

            šikana, závislosti, vandalismus, rasismus, 

              extremismus 

Realizátor         Městská policie České Budějovice 

Cílová skupina       2. ročník 

Počet žáků v programu     72 

Počet hodin programu     3 

Návaznost programu na cíle MPP   Ano 

Ukazatele úspěšnosti      Zvýšení povědomí o negativních jevech   

Termín          Březen 2018 

Zodpovědná osoba      2 bývalí pracovníci MP 
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Název programu       1. pomoc a sportovní úrazy 

Typ programu        Beseda + dotazník 

Stručná charakteristika programu   základní  znalosti  a  1.  pomoc  při  sportovních 

úrazech 

Realizátor         Bc. Petrovič – student 5. ročníku medicíny 

Cílová skupina       3. ročník 

Počet žáků v programu     89 

Počet hodin programu     4 

Návaznost programu na cíle MPP   Ano 

Ukazatele úspěšnosti      získaní  znalostí  o  1.  pomoci  při  rizikových 

sportech 

Termín          22. 11. 2017 

Zodpovědná osoba       Bc. Petrovič 

 

 

 

Název programu       Protidrogová prevence       

Typ programu        filmové představení 

Stručná charakteristika programu  drogová prevence  

Realizátor         vyučující SPŠ stavební  

Cílová skupina       4. ročník  

Počet žáků v programu     65 

Počet hodin programu     2 

Návaznost programu na cíle MPP   Ano 

Ukazatele úspěšnosti     Zdravý životní styl  

Termín          říjen 2017 

Zodpovědná osoba       třídní učitelé 
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Zaměření na protidrogovou tématiku, závislosti na tabáku, alkoholu  

Protidrogový vlak 1. ročník 

 

Extremismus, sekty 

Šikana a kyberšikana 

Seznamovací kurzy 

 

Při utváření kvalitních vztahů mezi vyučujícími a žáky nám velmi pomáhá 

Seznamovací kurz pro žáky 1. ročníků hned na začátku studia. Každý kurz je 3 denní a 

žáci se seznámí se svým třídním učitelem a utvářejí si nový kolektiv třídy, poznávají 

sami sebe i své budoucí spolužáky při různých zátěžových aktivitách. 

 

Program trestní odpovědnost mladistvých 

Spolupráce s Policií ČR 

Dramatizace „Memento“ – Radek John 

Umělecká agentura Rajcha 

První pomoc a sportovní úrazy 

MUDr. Petrovič (1. ročník) 

 

 

8. preventivní akce RCH , které považujeme za velice zdařilé 
 
Seznamovací pobyty 
Protidrogový vlak 
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9. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve 
třídě  
 

Záškoláctví 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

I9ng. Roman Gottfried‐ Mgr. Dana Mužíková 

Kdy byla situace řešena: listopad 2017 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Šetřením + pohovor s rodiči 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Přestup žáka, 0 neomluvena absence ve tříde S1B 

 

10. Jednorázové aktivity pro studenty 

(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd 
najednou) 
 

Program trestní odpovědnost mladistvých 

Spolupráce s Policií ČR 

Dramatizace „Memento“ – Radek John 

Umělecká agentura Rajcha 

První pomoc a sportovní úrazy 

MUDr. Petrovič (1. ročník) 
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11. Volnočasové aktivity (kroužky)   

 

Ve volných hodinách a po vyučování možnost volného vstupu do gymnastického sálu 

a posilovny 

 

 

12. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách 
 

2x Vltava  počet studentů celkem 55   



44 
 

 

 

 

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE 
 

      Datum      Podpis ředitele školy 

Seznámení ředitele se závěrečnou zprávou o plnění 

MPP  

   

Seznámení  pedagogického  sboru  školy  se 

závěrečnou zprávou o plnění MPP 
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Příloha č. 2  Dotazník pro studenty 

 

 

 1. O jaké preventivní aktivity a z jakých okruhů bys měl(a) na škole největší 
zájem? (podtrhni) 

 

Komunikace ve třídě a v kolektivu – Respekt, tolerance, úcta – Sexualita a partnerství 

Agresivita a šikana – Rasismus a xenofobie – Sociální sítě a kyberšikana – Návykové 
látky   

Poruchy příjmu potravy – Triky médií – Konflikty a emoce – Záškoláctví – Závislostní 
chování 

Netolismus – Gambling – Rizikové sporty – Rizikové chování v dopravě – Negativní 
působení sekt 

 

Jiné? 
…………………………………………………………………………………………
……. 

 

2. Která organizace (instituce) dle tvého názoru poskytuje vhodné preventivní 
programy a v jaké oblasti? (jaká přednáška, nebo program byli dle tvého názoru 
nejvíc zajímavé) 

 

 

 

 

3. Tvůj osobní názor na práci metodika prevence na škole  
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 Příloha č. 3 Dotazník pro pedagogy 

 

    

1. O jaké preventivní aktivity a z jakých okruhů byste měli na vaší škole největší 
zájem? (podtrhněte) 

 

Komunikace ve třídě a v kolektivu – Respekt, tolerance, úcta – Sexualita a partnerství 

Agresivita a šikana – Rasismus a xenofobie – Sociální sítě a kyberšikana – Návykové 
látky   

Poruchy příjmu potravy – Triky médií – Konflikty a emoce – Záškoláctví – Závislostní 
chování 

Netolismus – Gambling – Rizikové sporty – Rizikové chování v dopravě – Negativní 
působení sekt 

 

Jiné: ………………………………………………………………………. 

 

2. Která organizace (instituce) dle Vašeho názoru poskytuje vhodné preventivní 
programy a v jaké oblasti? (pozitivní zkušenost z minulosti) 

 

 

 

 

3. Váš osobní názor na práci metodika prevence na škole, příp. rada, nebo 
doporučení.   
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Příloha č. 4 

 

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů 
chování u dětí a mládeže  

  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY   

Legislativní předpisy     

 

●  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dnem 1. 9. 2017 
nabyla účinnosti novela tohoto zákona.     ○  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.                                   

○  Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

○   Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.     

○  Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.     

○    Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky.      ○ Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné znění od 1. 9. 2017     

○   Vyhláška č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná 
reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.     

●    Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších 
předpisů    ○   Vyhláška č.  317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků       

●    Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
dalších zákonů  

○  Vyhláška 244/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují 
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních 

○   Vyhláška č.  458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně 
vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče      

○  Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze 
nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních   
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 Vnitroresortní předpisy a dokumenty    

   

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28, vč. 8 nových příloh vydaných 
v r. 2015-17     

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j.: 
MSMT-21149/2016     

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 
č. j.: 14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999)      

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j.: 10194/2002-14      

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005-25      

Metodické doporučení k bezpečnosti žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních: Minimální standard bezpečnosti č. j.: 1981/5015-1     

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci 
řešení rizikového chování žáků, č. j. MSMT-43301/2013     

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, Čj.: MSMT7502/2015    
Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci 
a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a na mládeži 
páchané, č. j.: 25884/2003-24     

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách, MŠMT, 
únor 2014 

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

Metodický pokyn k upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče     

  

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 
239/2015 Sb.  
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Odkazy na metodické pokyny MŠMT: 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialniprogramy/metodicke‐dokumenty‐

doporuceni‐a‐pokyny školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 ‐2018   

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/strategie‐protinasili‐

na‐detech1.pdf      

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 
období 2015 – 2020 

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie‐2020_web.pdf       

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ     

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů     

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů     

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů      

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 
předpisů    

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů      

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů      

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 
Úmluva o právech dítěte   

  

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ     

 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 
znění pozdějších předpisů     

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů      

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů      

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

 


