Minimální preventivní program rizikového chování
školní rok 2016/2017
Specifické součásti:

Krizový plán školy
Program proti šikanování

Typ organizace:

střední škola

Název organizace:

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Cíl projektu:

Program minimální prevence rizikového chování u žáků školy,
formování zdravého životního stylu.
Specifické zaměření na ohrožené kolektivy a jednotlivce.

Vymezení cílové skupiny:

Program je zaměřen na všechny žáky školy se zvláštním zaměřením
na žáky 1. a 2. ročníků a třídy se zvýšenou pravděpodobností výskytu
rizikového chování v jejich okolí.
Věková skupina 15 – 18 let.

Způsob hodnocení efektivity: Snížení počtu problémových žáků ve škole, vytipováním
a individuálním působením na žáky ohrožené.
Průzkum stavu povědomí žáků školy o prevenci rizikového chování.
Na škole pracuje školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které je tvořeno školním
psychologem, dvěma výchovnými poradci a školním metodikem prevence.
Školní poradenské pracoviště klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování
etického kodexu školních poradenských pracovníků. Zabezpečuje také koordinaci služeb
poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty (nízkoprahová centra apod.) Služby jsou
koordinovány s třídními učiteli a vedením školy.
Školní poradenské pracoviště:
Vedoucí školního poradenského pracoviště:
Mgr. Libuše Kolářová, ředitelka školy
Výchovný poradce pro studijní obory
Mgr. Marcela Ondráčková
Výchovný poradce pro učňovské obory:
Mgr. Veronika Dobrovolná
Metodik prevence:
Bc. Ivana Cejpková
Školní psycholog: studijní obory – PaedDr. Jana Matějková (externí pracovník)
učební obory – Mgr. Alena Sladká (externí pracovník)
Hlavní zaměření preventivního programu ve škole:
1. Vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu.
2. Občanská právní a etická výchova se zaměřením na postoje, hodnoty a způsoby chování.
3. Důvěryhodné a dostupné poradenství.
4. Peer programy a metody aktivního sociálního učení.
5. Zvýšená pozornost rizikovým skupinám studentů.
6. Výchova a podpora volnočasových aktivit nejen v domově mládeže.
Činnosti zabezpečující všeobecné působení preventivního programu:
a) důsledné a soustavné vzdělávání studentů, učitelů a ostatních pracovníků ve školství, osvěta
rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy,
b) utváření postojů ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně k zneužívání návykových
látek, zvyšování konkurenceschopnosti absolventů školy
c) vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací
žáků a učitelů,

d) vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, minimalizace nepříznivého ovlivňování
schopností a osobnosti žáků,
e) vytváření důvěryhodných poradenských služeb pro žáky a rodiče, které jsou pro ně snadno
dostupné,
f) dostatečnou nabídku volnočasových aktivit,
g) uplatňování přiměřené represe.
Přímé působení minimálního preventivního programu na žáky školy:
1. činnost všeobecné primární prevence
specifické
tematické, interaktivní besedy, přednášky a videoprogramy
zpracování metodických materiálů k této problematice
nespecifické

vedení a aktualizace nástěnek
zviditelnění programu a projektů zapojením do akcí školy
sportovní činnost

2. činnost selektivní primární prevence
zaměřená na vytypované skupiny žáků
nabídka zájmové činnosti
cílené besedy s odborníky
skupinové a individuální pohovory, besedy, přednášky,
videoprogramy
3. činnost indikované primární prevence a intervence
činnost školního poradenského pracoviště
individuální pohovory s žáky a rodiči,
odborná pomoc – spolupráce s dalšími organizacemi
se zaměřením na prevenci rizikového chování,
aktivní práce s ohroženou skupinou žáků.
Plánovaná činnost:
1. pravidelná zájmová činnost:

sportovní činnost
výtvarná činnost
malé divadélko
jazykové kurzy

posilovna školy
DM
Borovina
Sirotčí

pondělí
úterý
domluva
dle rozpisu

2. organizované programy primární prevence:
1. ročník
- adaptační program pro žáky 1. roč. – třídenní pobyt Nesměř u Velkého Meziříčí
- interaktivní besedy program „Unplugged“
2. ročník
- besedy a přednášky s preventivním zaměřením ve spolupráci s Střed, z.ú. Třebíč, Policií ČR,
Městskou policií Třebíč, K centrum Noe Třebíč, DDM Třebíč
Dokončení projektu s finanční dotací GSMT ve třídách, cyklus přednášek se zaměřením
na prevenci rizikového chování. Budou uskutečněny besedy se zaměřením na prevenci závadného
chování: šikana a kyberšikana, sekty, xenofobie, prevence domácího násilí, kriminalita
dospívajících….
3. ročník
- beseda, přednáška – Sebeobrana, prevence kriminality – Městská Policie Třebíč
- Právní odpovědnost, kriminalita mládeže, prevence domácího násilí

Nabídkové besedy a přednášky primární specifické a nespecifické prevence:
- Den otevřených dveří organizací zabývajících se preventivními programy pro mládež – Klub
Barák, Střed, z.ú., K centrum, …
- Společenské vztahy, místo v životě
- První pomoc s praktickými ukázkami
- Domácí násilí
- Jak se vyhnout nebezpečným situacím
- Jak se nestát obětí trestného činu
Činnost primární specifické a selektivní prevence:
- školní poradenské pracoviště
- celodenní intervenční programy – Střed, z.ú. Třebíč
- specifické vstupy odborných pracovníků do kolektivu žáků a k jednotlivcům, práce s rodinou
- alternativní opatření ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Střed Třebíč– práce s žákem
a rodinou při řešení opakujících se potíží
Další činnost primární nespecifické prevence:
- nácvik divadelního představení (říjen – červen)
- návštěvy kulturních akcí dle nabídky města (průběžně)
- sportovní aktivity – školní turnaje – odbíjená, kopaná, stolní tenis, florbal, …(průběžně)
- sportovní dny (prosinec, červen), atletické soutěže
- zpracování projektů do GSMT a Fondu Vysočiny či MŠMT
Mimořádné akce:
Adaptační kurs školy pro třídní kolektivy 1. ročníku (září 2016) – Nesměř u Velkého Meziříčí
Beseda pro rodiče a žáky – Program proti šikaně (listopad 2016)
Konkurenceschopnost absolventů školy (duben 2017)
Metodické dny a přednášky pro pedagogy – Aktualizace a rozšíření informací z oblasti prevence
rizikového chování mládeže (listopad, únor, duben)
Šikana a násilí u mládeže (listopad 2016)
Práce s problémovým žákem, třídou (duben 2017)
Projekt „…Když ne teď, tak kdy …“ je projektem s účastí GPMT v roce 2016.
Spolupracující organizace:
Grantový systém města Třebíče – odbor prevence kriminality, odbor „Zdravé město“ Třebíč aj.
Městská policie Třebíč
PMS Třebíč
DDM Třebíč
K centrum Třebíč, Charita Třebíč
PPP v Třebíči
STŘED, z.ú. Třebíč
Středisko výchovné péče Střed Třebíč
Legislativa prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních:
Zákony:
 Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 Zákon č. 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona
 Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
v platném znění
 Zákon č. 379/2015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem,
návykovými látkami

 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
Vyhlášky:
 Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních v platném znění
 Vyhláška 73/2005Sb., o vzdělávání žáků, studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami,…
 Výklad vyhlášky č 147/2011 Sb. otázky a odpovědi.doc
Dokumenty MŠMT:
Metodické dokumenty (doporučení a pokyny)
Obsahují metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového
chování schválená vedením MŠMT
 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28
 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve
školách a školských zařízeních 2016.
 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 byla schválena
usnesením vlády č. 340 dne 10. května 2010.
Vybrané zákony vztahující se k právům dítěte, ústavní a ochranné výchově a preventivně
výchovné péči v platném znění:
 zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
 zák. 500/2004 Sb. (správní řád)
 zák. č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině
 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 zák. č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád)
 zák. č. 218/2003, o soudnictví ve věcech mládeže
 zák. č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
 trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a trestní řád (zákon č. 141/1961Sb.)
 zákony č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, zákon č.169/1999 Sb., o výkonu trestu a
zákon č. 129/2008Sb., o výkonu zabezpečovací detence včetně prováděcích vyhlášek,
dotýkající se práv dětí omezením kontaktů s rodiči, …
 zákon č. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky
 azylový zákon
 zák. č. 217/2002 Sb. o dočasné ochraně cizinců
 zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Vybrané vyhlášky vztahující se k právům dítěte, ústavní a ochranné výchově a preventivně
výchovné péči v platném znění:
 Vyhláška 438/2006 Sb. ze dne 30. srpna 2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu
ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
 Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně
vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
 Vyhláška MŠMT 60/2006 o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických
pracovníků školských zařízení pro preventivně výchovnou péči
 Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zpracovala: Cejpková Ivana

