MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP
Jméno a příjmení ředitele

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934

Telefon

383 411 610

Ing. Miloslav Pileček

734 252 662

E-mail

pilecek@ssst.cz

Jméno a příjmení školního
metodika prevence
Telefon

RNDr. Eva Štěpánková
Mgr. Ivana Váchová
383 411 625
383 316 124
stepankovae@ssst.cz
vachova@ssst.cz

E-mail

Jméno a příjmení výchovného Mgr. Vlastimil Němejc
poradce
Telefon
734 252 643
E-mail

nemejc@ssst.cz
Počet tříd

ZŠ - I stupeň
ZŠ - II.stupeň
8leté Gymnázium – (Prima až Kvarta)
6leté Gymnázium – (Prima až Sekunda)

Počet žáků/studentů
0

0

0

0

0

0

0

0

SŠ – ostatní

32

708

VOŠ

4

Celkem
36

1

58
766
včetně nástavbového studia
a VOŠ

Pouţité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE
1. Sociální a jiné okolí školy
Škola vznikla 1.1.2012 splynutím VOŠ a SPŠ Strakonice, Ţelivského 291 a SŠ řemesel a sluţeb,
Zvolenská 934, Strakonice.
Školu navštěvují ţáci nejen místní, ale i z poměrně širokého okolí ( Klatovsko, Písecko, Blatensko,
Vimpersko, Českobudějovicko ).
Škola nabízí širokou škálu tříletých oborů, maturitních oborů a nástavbového studia.
2. Informace od pedagogů
Pedagogové si navzájem sdělují poznatky ve všech oblastech výchovy a vzdělávání našich ţáků.
S problémovými ţáky je celý učitelský sbor seznamován na pravidelných poradách.
Vyskytující se problémy jsou řešeny s rodiči za přítomnosti třídního učitele, výchovného poradce a
ředitele školy, popř. učitele OV.
3. Informace od rodičů
Pedagogičtí pracovníci se snaţí úzce spolupracovat s rodiči ţáků. Formou třídních schůzek dochází
k osobnímu kontaktu, dále jsou informace týkající se prospěchu a chování sdělovány formou
telefonickou, e-mailů nebo dopisů. Klasifikace a absence ţáků je přístupná rodičům téţ
v elektronické podobě.
Škola se snaţí zapojit rodiče do akcí pořádaných školou.
4. Informace od ţáků
Ţáci v tomto věku jsou velice kritičtí k celému svému okolí a dokáţí to také otevřeně říci. Především
to, co se jim nelíbí a hlavně se jim nechce učit. Současný trend průměrnosti přetrvává. Odráţí se
tady i fakt, ţe většina ţáků si školu nevybrala sama, ale vybrali jim ji rodiče. K uţívání návykových
látek mají velkou toleranci,více jak polovina jiţ experimentovala s drogou a přivedla je k tomu
především zvědavost a příleţitost, kterou mají hlavně při návštěvách diskoték. Vysoké procento ţákou
kouří a pije alkohol. Touto informací se dokonce velmi rádi pochlubí.
5. Hodnocení MPP minulého školního roku
Plánované akce neproběhly v plném rozsahu. Vzhledem k restrukturalizaci o.p.s. THEIA nebyly
uskutečněny plánované akce vedené touto organizací (Šikana, kyberšikana a virtuální
ţivot;Výtrţnictví;Násilí ve vztazích)
Ze strany ţáků i pedagogů jsou akce hodnoceny převáţně kladně.
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B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE
Hlavním cílem v oblasti prevence je zapojení všech pedagogických pracovníků a
snaha optimalizovat sociální klima ve škole. Všechny aktivity v prevenci
neţádoucích jevů se tak stávají součástí školní kultury. Škola by měla být místem,
kde nebudou dostupné drogy, alkohol a jiné omamné látky a kde se ţáci i
pedagogičtí pracovníci budou cítit bezpečně.
C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY
1. V oblasti přímé práce pedagogů
a) Každý pedagog svým osobním příkladem je žákům vzorem plněním svých každodenních
povinností.
b) V učebních předmětech, kde je to možné, vyučující rozebírají a upozorňují na SPJ. ( např. ON –
osobnost, kriminalita, drogy, zdraví životní styl , ZPV–toxické látky , ZDR – životospráva apod.) .
2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ
Název a odborné
zaměření
vzdělávání
Podle aktuální
nabídky

Počet
hodin

Datum konání

Realizátor –
organizace,
odborník

Počet
školených
pedagogů

3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ
Název a odborné
zaměření vzdělávání
Podle aktuální
nabídky

Počet Datum konání
hodin

Realizátor – organizace, odborník

4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy
Pedagogové problémy vzájemně konzultují a negativní jevy okamžitě řeší ve spolupráci s vedením školy.
Metodik prevence předává informace ze seminářů formou ústní informace nebo vyvěšením materiálů ve
sborovně školy.
Počty pedagogických
pracovníků
Vedení školy:
Učitelé
Vychovatelé
Mistři odborné výchovy
Jiné (vepište)

Celkem: 90
4
42
9
21
-

Podílející se aktivně
na prevenci
0
3
0
0
3

Nepodílející se
aktivně na prevenci
4
39
8
21
-

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , moţnostmi spolupráce
Jméno ŠMP je rodičům oznámeno na třídní schůzce.
Kontakt je veden většinou přes třídního učitele.
Jméno ŠMP a číslo kabinetu je vyvěšeno na nástěnce ve škole.

2. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence
Název aktivity

Datum konání Realizátor,
přednášející
celoročně
ŠMP
celoročně
ŠMP

Informační nástěnka
Distribuce broţur
*)

3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity

Datum
Vedoucí
konání
programu
listopad,
TU
duben
17.10.2015
28.11.2015
Náborová komise
17.12.2015
( a všichni
23.1.2016
pedagogičtí
10.2.2016
pracovníci školy)
Čas konání
bude
upřesněn na
stránkách
školy
Bude
upřesněno na
stránkách
školy
Bude
upřesněno na
stránkách
školy

Pravidelné třídní schůzky
Dny otevřených dveří

Burza škol

Prezentace školy
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III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŢÁKY ŠKOLY
1. Způsob seznámení ţáků s činností ŠMP, moţnostmi pomoci a MPP
Jméno a kabinet ŠMP se žáci doví od svého třídního učitele v rámci třídnických hodin.
Je umístěno na nástěnce prevence.
2. Nespecifická a specifická prevence pro ţáky ve výuce, která je součástí vzdělávacích programů
Vyučovaný
předmět
ON

Odborné
předměty

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
( předávání informací)
Člověk v lidském společenství
Základy etiky, hodnotová orientace
Úloha náboženství, možnost zneužití duchovní závislosti ( sekty )
Problematika toxikomanie
Hygiena a životospráva

Učitel
Učitelé ON
Učitelé
odborných
předmětů

3. Jednorázové akce
1.ročník
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
( proţitková aktivita, předávání informací)
Šikana, kyberšikana a virtuální ţivot
On-line sociometrický dotazník „Klima třídy“
„Odhalení rizikových oblastí“

Realizátor
o.s THEIA
Mgr.Němejc
Bc.Šambazov

2.ročník
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
Realizátor
( předávání informací, proţitková aktivita)
Výtrţnictví (vandalismus, chuligánství, sprejerství, vznik part a začleňování o.s. THEIA
do nich…)
3.ročník
Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
( předávání informací, proţitková aktivita)
Návštěva úřadu práce – jak se zapojit do pracovního procesu
Xenofobie

5

Realizátor
ÚP
o.s THEIA

4. Volnočasové aktivity pro ţáky
1.

Sportovní akce pořádané ve škole a ve spolupráci s ostatními školami ve Strakonicích:
SŠH v atletice, košíkové, odbíjené, kopané, halové kopané, turnaj ve floorballu, lyžařský
kurz, turistický kurz – zajišťují učitelé TV

2.

Sportovní a kulturní akce pořádané na DM( podle plánu DM )

IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ
Besedy dle aktuální nabídky

V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
Viz úvod
Škola je členem Hospodářské komory a několika profesních svazů. Na velmi dobré úrovni jsou
vztahy s podnikatelskými subjekty v regionu, školami ve městě i samotným vedením města.

VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA
Záznam o řešených problémech SPJ je uložen v kartě žáka.
Plnění akcí je zaneseno v roční zprávě školy.

VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
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