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Preventivní program školy (PP školy) je dokument zaměřený na výchovu žáků ke
zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich
sociálně komunikačních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků,
pestrosti preventivní práce s žáky a spolupráci s rodiči.

Úvod:
PP školy (Preventivní program školy) vychází z Minimálního preventivního
programu pro školy a školská zařízení, z Metodického pokynu MŠMT k primární
prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních č. 202006/2007-51, Metodického doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí a mládeže - dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28
a Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení
šikanování ve školách a školských zařízeních, čj. MŠMT-22294/2013-1, z plánu
práce školy a z projektu Zdravé město Boskovice. Preventivní program úzce
koresponduje s činností mnoha organizací na Boskovicku, které nabízejí četné
mimoškolní aktivity.
Metodický pokyn je v souladu s §29 odst.1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, §18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Koncepcí státní politiky pro
oblast dětí a mládeže, Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence
kriminality a Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
v působení resortu školství, mládeže a tělovýchovy.

Primární prevence
Úkoly primární prevence:


předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence,
užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),
onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci související s užíváním

návykových látek, závislost na politickém a náboženském extremismu,
netolismus a patologické hráčství


rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího
násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie
a anorexie)



účinná spolupráce s rodiči



vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků školy v oblasti
prevence rizikového chování



vzájemná spolupráce pedagogů školy



tvorba vhodné nabídky volnočasových aktivit pro studenty v rámci školy



práce třídních učitelů, kteří sledují chování žáků, jejich názorů, postojů, změn
v chování a absencí z vyučování



vytváření poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy



dodatečné materiální vybavení školy



spolupráce s organizacemi a institucemi, které se zabývají využitím volného
času dětí a mládeže



spolupráce s organizacemi a institucemi, které se zabývají problematikou
rizikového chování jevů ve společnosti (PPP Boskovice, PPP Blansko,
Oddělení sociálně právní ochrany MěÚ Boskovice, Zdravotní ústav JmK
Blansko, Policie ČR)



zapojení školy do speciálních preventivních programů dle možností a
skutečných potřeb školy

Personální obsazení:
Garant programu: Mgr. Alena Svanovská, ředitelka školy
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
 zpracování, koordinace, kontrola plnění PP: Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.,
metodik prevence
 spolupráce: Mgr. Barbora Soukupová, školní psycholožka
RNDr. Lada Bažantová, výchovná poradkyně

Plán činností:
1) plánované přednášky a besedy pro žaky
Seznam plánovaných akcí
pro rok 2021/2022
Třída
I.

II.

III.

IV.

V.

1. B

Téma
- adaptační pobyt
- třídy, Prima je prima – prevence šikany
- Kyberprostor a jeho nebezpečí, prevence
kyberšikany.
- efektivní učení (+ i info pro rodiče)
- klima třídy
- prevence šikany
- prevence šikany a kyberšikany

Akce
ŠPP a instruktoři zážitkové pedag.
ŠPP - vytváření pravidel pro třídu

- adaptační pobyt
- prevence užívání alkoholu a marihuany
- právní legislativa náctiletí se zaměřením na
problematiku užívání OPL, alkoholu,
trestních činů, apod.
- Kyberprostor a jeho nebezpečí, prevence
kyberšikany
- efektivní učení

ŠPP a instruktoři zážitkové pedag.
ŠPP
beseda s Policí ČR

ŠPP – metodik prevence
ŠPP – psycholožka
ŠPP – psycholožka
ŠPP - psycholožka
Elim Letovice, ŠPP – metodik
prevence
- prevence kouření
ŠPP
- klima třídy
ŠPP – psycholožka
- prevence šikany a kyberšikany
Elim Letovice, ŠPP – metodik
prevence
- prevence šikany
ŠPP - psycholožka
- prevence kouření
ŠPP
- prevence vzniku alkoholismu
ŠPP - psycholožka
- zdravý životní styl - PPP
Externě - ŠPP
- zdravá svačinka
ŠPP
- Kyberprostor a jeho nebezpečí, prevence
učitelé IVT – koordinace - ŠPP –
kyberšikany
metodik
- klima třídy
ŠPP – psycholožka
- prevence vzniku alkoholismu
ŠPP – psycholožka
- sexuální výchova
ŠPP + uč. biologie
- Kyberprostor a jeho nebezpečí, prevence
Učitelé IVT – koordinace - ŠPP –
kyberšikany
metodik
- klima třídy
ŠPP – psycholožka
- prevence užívání alkoholu a marihuany
ŠPP
- právní legislativa náctiletí se zaměřením na beseda s Policí ČR
problematiku užívání OPL, alkoholu,
trestních činů, apod.
- Kyberprostor a jeho nebezpečí, prevence
učitelé IVT – koordinace - ŠPP –
kyberšikany
metodik

učitelé IVT – koordinace - ŠPP –
metodik
ŠPP – psycholožka

1. C

VI.
2. B
2. C
VII.
3. B
3. C
4. ročníky
další akce:

- adaptační pobyt
- prevence užívání alkoholu a marihuany
C
- právní1. legislativa
náctiletí se zaměřením na
problematiku užívání OPL, alkoholu,
trestních činů, apod.
- Kyberprostor a jeho nebezpečí, prevence
kyberšikany
- efektivní učení
- podpora duševního zdraví
- karierní poradenství
- podpora duševního zdraví
- karierní poradenství
- podpora duševního zdraví
- karierní poradenství
- domácí násilí, rodina
- karierní poradenství
- domácí násilí, rodina
- karierní poradenství
- domácí násilí, rodina
- karierní poradenství
- prevence AIDS, OPL – semináře
- individuální konzultace – práce se stresem
třídnické hodiny – obsahují prvky prevence
šikany, prvky podporující pozitivní vztahy
v kolektivu apod.
součást výuky – problematika OPL,
pohlavně přenosných chorob, apod., rodinné
prostředí, vztahy, šikana, kyberšikana,
spolupráce, hodnoty, cíle apod.

ŠPP a instruktoři zážitkové pedag.
ŠPP
beseda s Policí ČR
učitelé IVT – koordinace - ŠPP –
metodik
ŠPP – psycholožka
ŠPP
ŠPP – psycholožka
ŠPP
ŠPP – psycholožka
ŠPP
ŠPP – psycholožka
Bílý kruh bezpečí
ŠPP – psycholožka
Bílý kruh bezpečí
ŠPP – psycholožka
Bílý kruh bezpečí
ŠPP – psycholožka
AIDS pomoc, chemický seminář
ŠPP – psycholožka
pedagogové – GYMBOS

Další aktivity pro žáky
2) volnočasové aktivity - nabízejí vyučující školy, program je obohacen o nabídky
zájmových útvarů a různých institucí na Boskovicku


pěvecký sbor NOTA



Divadélko poezie

 exkurze realizované jako podpora v jednotlivých předmětech


sportovní hry - katedra TV



Salon – týden studentské tvořivosti



Biosféra a další

3) projekty realizované školou
 iKAP JMK II– podpora vzdělávání a podnikavosti

4) nepravidelné volnočasové aktivity


studentská odborná činnost (SOČ)



pomoc při charitativních dnech - Květinový den, Sluníčkový den, Den, kdy svítí
světlušky apod.



sportovní dny a jiné sportovní aktivity (lyžařské kurzy, dny lyžování, turnaje,
sportovní kurzy)



olympiády a soutěže v jednotlivých předmětech



návštěva divadelních představení v Městském divadle Brno apod.



poznávací a kulturně zaměřené zájezdy a exkurze



jazykově a kulturně zaměřené zájezdy do zahraničí (Německo, Anglie,
Slovensko, Rakousko, Polsko)



promítání tematicky zaměřených filmů - téma anorexie, bulimie, drogy,
gambling, terorismus, rasismus



zájmové dny – individuální projekty realizované třídou s třídním učitelem

B) Organizační a koordinační aktivity

 Studentský parlament (probírá se aktuální dění na škole a řeší podměty
studentů)


nástěnka pro prevenci (ŠPP) - pravidelná aktualizace dle potřeby v průběhu
školního roku + schránka důvěry



schránka důvěry - Mgr. Barbora Soukupová



získaní finanční podpory na PP - viz požadavek na příspěvek SRŽA



seznámení rodičů s PP na třídních schůzkách



spolupráce s institucemi zabývajícími se preventivní činností

C)

Kurikulum školy a PP

Biologie

HIV a jiné sexuálně přenosné choroby, lidská sexualita
botanika-omamné a psychotropní látky rostlin a hub
biologie člověka (škodlivost a nebezpečí užívání drog zařazeno do vhodných
tematických bloků-dýchací soustava a kouření, trávicí soustava a poškození jater,
nervová soustava a vliv drog na poškození nervové tkáně, vylučovací soustava,
doping, zdravá výživa, první pomoc)
ekologie

Chemie

OPL - organická chemie (alkohol, kofein, tein, nikotin), anorganická chemie

Tělesná
výchova
Občanská
výchova
ZSV

podpora zdravého životního stylu a forem aktivního trávení volného času
zdravý způsob života, sociální skupiny-party, rodina, stres a obtížné životní situace
biologické vlivy na psychiku člověka, drogy a těhotenství, socializace, smysl života,
hodnoty, cíle, xenofobie a rasismus, občanský zákoník

Sekundární prevence
Sekundární prevence směřuje k včasnému podchycení a nápravě prvních
náznaků sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek. Při zjištění
těchto jevů se problematika řeší okamžitě na úrovni preventisty, výchovného
poradce, školního psychologa, ředitele školy a zákonného zástupce školy podle
stanoveného postupu dle programu preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a
školských zařízení vydaném MŠMT v roce 2007.

Postup při podezření na užívání návykových látek či výskytu asociálního
chování:
Preventista, výchovný poradce, školní psycholog nebo třídní učitel provede
diskrétní šetření, pohovoří s žákem a nastíní možnost řešení situace - rozhovor
s odborníkem, lékařem, psychologem a pracovníkem PPP, linka důvěry…
Při důvodném podezření je nutné kontaktovat rodiče nebo zákonného zástupce
a upozornit opětovně na další právní postup školy v případě akutního ohrožení zdraví
po požití drogy, nebezpečí předávkování, trvalého zdravotního poškození včetně
trvalého návyku, jež hraničí s bezprostředním ohrožením života.
V případě negativní reakce rodičů, případně jejich neochotě komunikovat,
uvědomí škola odbor sociálních věcí - oddělení sociálně právní ochrany MěÚ
Boskovice (kurátora pro mládež).

Postup při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo
v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn některou z omamných či
psychotropních látek:
Ředitel školy kontaktuje zdravotnické zařízení a uvědomí rodiče případně
zákonného zástupce.
Ředitel školy uvědomí o této skutečnosti krajského školského koordinátora.

Postup v případě dealerství nebo podezření na porušení § 217, § 217a, § 217b
trestního zákona (ohrožení mravní výchovy mládeže) nebo zanedbání povinné
péče:
Ředitel školy oznámí věc Policii ČR a uvědomí oddělení sociálně právní ochrany.

