Minimální preventivní program Gymnázia Blansko 2014 - 2015
Základní strategie prevence sociálně nežádoucích jevů
Minimální preventivní program (MPP) Gymnázia Blansko koresponduje s cíli ŠVP Gymnázia
Blansko a vychází z příslušné legislativy a oficiálních dokumentů MŠMT ČR (viz Příloha 2).
Základním cílem MPP je vytváření otevřeného a fungujících školního prostředí,
pozitivního klimatu školy i jednotlivých tříd, rozvoj klíčových žákovských kompetencí
(především kompetence sociální, osobnostní, občanské, komunikativní i pracovní), dále na
podporu utváření zdravého životního stylu žáků, rozvíjení zdravého sebevědomí žáků, zvládání
problémových a stresových situací, prevenci sociálně patologických (nežádoucích) jevů, snižuje
rozdíly mezi žáky a umožňuje začlenění sociálně a zdravotně znevýhodněných i talentovaných
studentů do kolektivu. Učitelům MPP pomáhá posilovat a prohlubovat výchovnou roli svého
povolání.

Části MPP:
1. Charakteristika školy
2. MPP a cílové skupiny
3. Cíle MPP
4. Informační zdroje
5. Informační tok ve škole
6. Informační tok škola - rodiče
7. Pravidelné akce školy v rámci výuky
8. Žáci se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením (s vývojovými poruchami
učení nebo chování), sociálním znevýhodněním
9. Žáci talentovaní
10. Volnočasové aktivity žáků
11. Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky

Přílohy
1. Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

2. Národní protidrogová centrála, Služba kriminální policie a vyšetřování PČR: Co dělat když má
dítě problém s drogami nebo alkoholem?
3. Kontakty – kde hledat informace a pomoc
4. Internetové odkazy

1. Charakteristika školy
Škola: Gymnázium Blansko
Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Sídlo školy: Seifertova 13, 678 01 Blansko
Příspěvková organizace, IČO 620 73 133
Hlavní účel: všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje i pro výkon
některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Činnost je upravena zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 13/2005 Sb., o
středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dle Zřizovací listiny školy).

DRUHY A TYPY STUDIA
79-41-K/41 Gymnázium
(třídy 1.A, 1.B, 2. A, 2.B, 3.A, 3.B, 4. A) studium denní, délka studia 4 roky
Školní vzdělávací program Žít znamená přemýšlet

79-41-K/81 Gymnázium
(třídy Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta A, Kvarta B, Kvinta A, Kvinta B, Sexta A, Sexta B,
Septima A, Septima B, Oktáva A, Oktáva B)
studium denní, délka studia 8 let
školní vzdělávací program Žít znamená přemýšlet

KAPACITA ŠKOLY dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a školských zařízení

• Současný počet žáků: 522
• Současný počet tříd: 20

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY
• Současný počet pedagogických pracovníků: 48
• Pedagogická a odborná způsobilost: 100%.

Budova školy se nachází v centru okresního města Blansko, byla založena v roce 1949. Škola
disponuje třemi vzájemně propojenými budovami – hlavní budova s kmenovými učebnami,
odbornými učebnami – fyzika, chemie, biologie, francouzský jazyk, anglický jazyk, německý
jazyk, hudební výchova. Ve druhé budově se nachází kmenové učebny, dále odborné učebny
výpočetní techniky, výtvarné výchovy, jídelna a ordinace školního stomatologa. Třetí budovou je
nově zrekonstruovaná tělocvična.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRÁCE V OBLATI PREVENCE SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Ředitel školy – Mgr. Radek Petřík
vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména
a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární
prevenci sociálně patologických jevů
b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním MPP, jeho
začleněním do ŠVP
c) řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve
škole
d) jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro výkon
této činnosti odborné předpoklady
e) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární
prevence a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci ve škole,
f)

podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, třídních učitelů a
dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování MPP

g) podpora spolupráce ŠMP s metodikem prevence v OPPP Vyškov, pracoviště Blansko, příp.
s krajským školským koordinátorem prevence,

h) podporou aktivit zaměřených na využívání volného času žáků se zřetelem k jejich zájmům
a jejich možnostem a spolupráci se zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.

Školní metodik prevence – Mgr. Anna Bayerová
a) spolupracuje s ostatními učiteli v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
poskytuje jim speciální metodickou pomoc a vedení pro práci s těmito žáky
b) konzultuje své pracovní postupy s ředitelem školy a výchovným poradcem
c) provádí specializovanou poradenskou činnost pro studenty i pedagogy
d) dodržuje pravidla pro práci s důvěrnými informacemi
e) pomáhá žákům s bojem proti závislostem a dalším sociálně patologickým jevům
f) zajišťuje spolupráci s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, s příslušným
oddělením policie
g) spolupracuje při tvorbě plánu práce školy
h) vytváří MPP a kontroluje jeho plnění
i) vede dokumentaci vztahující se k MPP
j) vyhodnocuje MPP
k) předává řediteli školy na základě hodnocení MPP podklady k vytvoření výroční zprávy
l) zúčastňuje se odborných seminářů v oblasti specifické primární prevence

Výchovní poradci – Mgr. Alice Svanovská, Mgr. Anna Bayerová
a) spolupracuje se školním metodikem prevence při přípravě MPP a při řešení problémů
sociálně patologických jevů
b) předává ŠMP informace o studentech s možným rizikovým chováním
c) vyjadřuje se k hodnocení MPP

Třídní učitel
a) monitoruje situaci ve své třídě s ohledem na klima třídy a výskyt sociálně patologických
jevů

b) spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílí se
na realizaci MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě
c) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá
na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního
sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky
třídy
d) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem
spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy
e) konzultuje problémy ve třídě s metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem
školy
f) aktivně se účastní řešení dané situace s metodikem prevence a výchovným poradcem

Učitel
a) informuje třídního učitele o výchovných problémech ve svých hodinách a o podezřeních
výskytu soc. patologických jevů na škole
b) monitoruje v rámci výuky chování třídy s ohledem na sociálně patologické jevy

PORADENSKÉ SLUŽBY
Školní poradenské pracoviště na Gymnáziu Blansko
Poradenské služby zajišťuje Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 na základě zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném
znění a vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních v platném znění.

•

Mgr. Alice Svanovská – zástupkyně ředitele školy, výchovný poradce: profesní
poradenství, příprava žáků na VŠ, prospěchové problémy žáků

konzultační hodiny: pátek 7,00 – 7,45 h
kabinet č. 105, 1. patro, hlavní budova – kancelář zástupce ŘŠ
kontakt: alice.svanovska@seznam.cz

• Mgr. Anna Bayerová – školní metodik prevence a výchovný poradce (práce s imořádně
nadanými žáky, kázeňské problémy žáků)
konzultační hodiny: čtvrtek 15,00 – 15,45 h
kabinet č. 306, 3. patro, hlavní budova
kontakt: a.bayerova@centrum.cz

• Mgr. Jaroslava Konečná - poradce pro žáky se specifickými poruchami učení a chování,
specifickými vzdělávacími potřebami
konzultační hodiny: středa 14,30 – 15,15
kabinet č. 404, 2. patro, přístavba
kontakt: jarka.konecna@seznam.cz

• Mgr. Jana Burdová – školní psycholog
konzultační hodiny: čtvrtek 15,00 – 15,45 h
kabinet č. 306 , 3.patro, hlavní budova
kontakt: psychologgymbk@seznam.cz
V případě potřeby lze domluvit osobní konzultaci i mimo konzultační hodiny.

2. MPP a cílové skupiny
Cílové skupiny:

žáci gymnázia
pedagogičtí pracovníci školy
rodiče žáků

MPP je umístěn na

www.gymbk.cz v sekci Prevence,
ve sborovně školy
u ředitele školy (ŘŠ) a školního metodika prevence (ŠMP)

S MPP 2014-2015 budou seznámeni
 pedagogičtí pracovníci na pedagogické poradě v srpnu 2014
 žáci na začátku školního roku 2014-2015 prostřednictvím třídních učitelů
 rodiče na plenární schůzi rodičovského sdružení a třídních schůzkách v listopadu 2014

3. Cíle MPP
Hlavní cíl MPP
MPP je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj žáků, vede a přispívá
k vytváření pozitivního klimatu třídy a školy, k vytváření zdravého životního stylu. MPP má
ovlivnit výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Zaměřuje se také
na řešení problémových situací žáků s projevy rizikového chování (zejména záškoláctví, šikany,
užívání i zneužívání návykových látek, vzniku závislostí, xenofobie, rasismu, sektářství) a
podpory komunikativního prostředí školy.

Dlouhodobé cíle
• Vytvořit dlouhodobou funkční strategii školy v oblasti PP
• Udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu
• Vytvořit dostatečné právní vědomí, posílit utváření mravních a morálních hodnot žáků
• Podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu, posílit osvojení pozitivního sociálního
chování a rozvoje osobnosti
• Přispívat k eliminaci výskytu případů sociálně patologických jevů u žáků školy (potírání
projevů šikany, agrese, nadřazenosti atd.)
• Navázat užší kontakt mezi školou a rodiči

Krátkodobé cíle
3.1 Dodržovat pravidla školní ho řádu
3.2 Posilovat samostatné rozhodování s ohledem na odpovědnost za své chování
3.3 Mít zodpovědný přístup k životu, zdraví, vlastní morálce a osobním hodnotám,
3.4 Umět nalézt pomoc sobě i druhým v problémových a stresových situacích

3.5 Rozšiřovat právní vědomí – chápat základní principy, na kterých spočívají zákony a
společenské normy, vědět o právních důsledcích sociálně nevhodného chování (šikana,
kyberšikana, zastrašování, užití násilí atd.)
3.6 Posoudit rizika, která přináší užívání zdraví škodlivých látek
3.7 Dokázat odmítnou nevhodnou nabídku, nabízené návykové látky
3.8 Rozvíjet občanské kompetence (respekt k druhým, povinnost postavit se proti fyzickému i
psychickému násilí, respektovat práva ostatních občanů aj.)

4. Informační zdroje

Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD)
Blansko, Mgr. J. Fadrná
PPP Vyškov, pracoviště
Blansko, vedoucí Mgr.
Kovářová
PPP Vyškov, pracoviště
Blansko – okr. metodik
prevence Mgr. M. Rašková
Poradenské centrum Brno,
Sládkova

telefon

mail

516 775 358

fadrna@blansko.cz

516 417 431

kovarova@pppblansko.cz

516 418 779

raskova@pppblansko.cz

548 526 802, 723 252 765

sladkova@pppbrno.cz

Policie ČR, Blansko

158, doplnit

Městská policie Blansko

156

Preventivně informační
skupina Policie ČR

Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Oddělení Policie ČR
zabývající se kriminalitou
mládeže
Služba kriminální policie a

nprap. Andrea Procházková 974 625 225,
724 273 012
nprap. Bohumil Malášek 974 625 207,
724 273 004
ppor Libor Sobotka 974 624 026, 974 624
406
nprap. Jana Kuželová 974 625 226
nprap. Petr Kouřil 974 625 229
por. Mgr. Zdeňka Procházková
koordinátorka prevence
tel.. 974 622 458, 602161766
974621111

brnopis@mvcr.cz

974821310

phazrst@mvcr.cz

prevencejm@mvcr.cz

bmkr@mvcr.cz

vyšetřování

Další informace v Příloze 3

5. Informační tok ve škole
www.gymbk.cz
e-mailová adresa ŠMP met.prev@seznam.cz
schránka důvěry (umístěna před kabinetem VP a ŠMP)
nástěnky
odborná a metodická literatura
letáky

6. Informační tok škola - rodiče
internetové stránky školy www.gymbk.cz ,informační systém školy
žákovská knížka (žáci prim)
plenární zasedání Rodičovského sdružení při Gymnáziu Blansko
třídní schůzky pro rodiče
konzultační hodiny všech pedagogických pracovníků školy
nástěnky prevence soc. nežádoucích jevů v 2. a 3. patře hlavní budovy školy

7. Pravidelné akce školy v rámci výuky

Besedy
Změny v dospívání
-

program určený pro žáky primy zajišťuje škola ve spolupráci s externistou

-

program přispívá k naplnění cílů 3.3

Poruchy příjmu potravy
- program určený pro žáky kvart zajišťuje škola ve spolupráci s externistou
- program přispívá k naplnění cílů 3.3

Pohlavně přenosné nemoci
- program určený pro žáky kvart zajišťuje škola ve spolupráci s externistou
- program přispívá k naplnění cílů 3.2, 3.3, 3.6, 3.7
Dům světla Praha
- program určený pro žáky septim, 3.A ,B zajišťuje škola ve spolupráci s externistou
- program přispívá k naplnění cílů 3.2, 3.3, 3.6, 3.7
Beseda o pracovním právu (spolupráce s MU Brno)
- program určený pro žáky septim, 3.A ,B zajišťuje škola ve spolupráci MU Brno
- program přispívá k naplnění cílů 3.2, 3.3, 3.5, 3.8

Výukové programy
Den zdraví – zdravý životní styl
-

program škola určený pro žáky kvart zajišťuje škola ve spolupráci s externistou

-

program naplňuje cíl 3.3, 3.6

Zásady poskytování předlékařské první pomoci
-

program určený zákům kvarty, septim, 3.A, B zajišťuje škola ve spolupráci s ČČK Blansko

-

naplňuje cíle 3.3, 3.6

Nedej drogám šanci
-

program určený žákům kvint a 1.A, B zajišťuje škola ve spolupráci s ČČK Blansko

-

naplnění cílů 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7

Anatomický ústav
- program určený žákům septimy, 3.A, B ve spolupráci s LF MU
- naplnění cílů 3.2, 3.3, 3.6, 3.7
Osvětim – důstojnost lidského života (prevence rasismus, nacionalismus )
- program určený žákům primy, 1.A, B zajišťuje škola ve spolupráci PPP Blansko
- naplnění cílů 3.3, 3.8

Zážitkové akce kolektivů
Seznamovací (adaptační) pobyt
- program určený septimy, 3.A, B zajišťuje škola
- naplnění cílů 3.2, 3.3, 3.4
Exkurze žáků maturitního ročníku do Prahy
- program určený oktáv a 4.A zajišťuje škola
- naplnění cílů 3.2, 3.3
Lyžařské zájezdy
- program určený žákům sekundy, kvint, 1.A,B zajišťuje škola
- naplnění cílů 3.2, 3.3 (sekunda, kvinty, 1.A, B)
Živý Betlém
- vánoční akce žáků primy si připravují žáci pod vedením učitelů Hv a Vv
- naplnění cílů 3.2, 3.3
Maturitní ples (maturitní ročník)
Pobytové akce
programy v rámci projektu přírodních věd
pobyt pro žáky „vyššího gymnázia“ do Anglie

Charitativní akce
Červená stužka

8. Žáci se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením (s vývojovými poruchami
učení nebo chování), sociálním znevýhodněním
Žákům se zdravotním postižením, zdr. a soc. znevýhodněním, problémovým vývojem, rizikovým
chováním, zejména záškoláctvím, problémovým chováním chování a jejich rodičům škola nabízí
služby Školního poradenského pracoviště, především služby školního psychologa.

9. Žáci talentovaní
Škola nabízí pro žáky velmi nadané a žáky s hlubším zájmem o vyučované předměty spolupráci
v rámci programů nabízených JCMM, MU Brno, Mendelovou univerzitou, PřF UK Praha,
Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání, AOKP Moravský kras aj.

10. Volnočasové aktivity pro žáky pořádané školou
- pěvecký sbor Perličky
- klub florbalu
- klub poskytování předlékařské první pomoci
- klub dopravní výchovy pro žáky nižšího gymnázia
- předmětové kluby pro talentované žáky

Další aktivity nabízené žákům:
- zájezdy do divadel
- výlety mimo vyučování
- zájmový lyžařský kurz
- školní ples – účast studentů na programu, pomoc při organizaci plesu
- veletrhy (Gaudeamus)
- přebor školy v šachu
- soutěž v PIŠWORKÁCH
- akce ve spolupráci s AOKP Moravský kras, ŠLP Křtiny
- programy JCMM
- programy PřF UK Praha, Lipka

11. Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky
OPPPP Vyškov, pracoviště Blansko
okresní metodik prevence Mgr. Michaela Rašková
Policie ČR

Městská policie Blansko
Kurátoři Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Blansko
lékaři

Příloha 1
Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

I. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
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
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o podmínkách vzdělávání žáků se speciálními potřebami ve znění
vyhlášky 147/2011 Sb.
Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků

Vnitroresortní předpisy a dokumenty
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, Dokument
MŠMT č.j.: 21291/2010-28
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 (Věstník MŠMT sešit 3/2002)

Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002)
Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002)
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, čj.: 25
884/2003-24 (Věstník MŠMT sešit 11/2003)
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/2004-24 (Věstník MŠMT
sešit 6/20004)
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství,
mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT sešit 2/2006)

II. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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

IV. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Trestní zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č.114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za
jedy, nakažlivé choroby a škůdce
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění
pozdějších předpisů

V. MINISTERSTVO VNITRA
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů

VI. 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
Usnesení č. 2/1993 Sb., Předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a
svobod jako součást ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů

Příloha 2
Národní protidrogová centrála
Služba kriminální policie a vyšetřování PČR

Co dělat když má dítě problém s drogami nebo alkoholem ?

Doporučujeme informace uvedené na

http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-radyrodicum.aspx

Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Rady rodičům
Praktické rady a postupy v oblasti návykových látek pro rodiče
1.
2.
3.
4.
5.

ÚVOD
Co to je drogová závislost
Proč začínají?
Experimentování
Jak předejít drogovým problémům

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nejkratší cesta, jak udělat ze svého dítěte toxikomana
Co dělat, pokud vaše dítě už má problémy s drogami
Varovná znamení
Když je vaše dítě "sjeté" doma - první pomoc
10 rad jak vést věcný a konstruktivní rozhovor
Legální drogy
Nelegální drogy
Kdo nabízí drogu a jak ji odmítnout
Psychické reakce u rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy a možnosti zvládání
Právní minimum pro rodiče
Doporučené internetové stránky – kontakty
Kam se obrátit s žádostí o pomoc a radu?
Použité zdroje

………….
Příznaky užívání návykových látek dětí a mladistvých
zájmy – změna původních zájmů
absence – neomluvené hodiny ve škole
chování – výrazné změny v chování – pasivita, agresivita, podrážděnost, nervozita
drogy a pomůcky – nálezy drog nebo pomůcek k jejich užívání (zvláštní formy „malých papírků,
balicí materiál, injekční jehly, stříkačky, speciální dýmky, spousta léků apod.)
odchody z domova – tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení
prospěch – náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole nebo problémy na pracovišti
zevnějšek – zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek

Příloha 3 Kontakty – kde hledat informace a pomoc
Lékařská služba první pomoci

155

Tísňová linka

112

Police ČR

158

Městská police Blansko

156

Dětská nemocnice pro FN Brno, Černopolní 9

532 231 111

Krizové centrum pro děti a mládež Brno, Sýpka 25

541 235 511 nonstop

lůžková kapacity, psychologické poradenství, terapie

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Blansko

516 775 358

Městský úřad Blansko, vedoucí Mgr. Jana Fadrná
Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, pracoviště
Blansko

516 417 431

PPP Vyškov, pracoviště Blansko – okresní metodik
prevence

516 418 779

Linka bezpečí

116 111 nebo 800 155 555

www.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz,
chat.linkabezpeci.cz
Rodičovská linka

840 111 234

Linka vzkaz domů

800 111 113

Internet Helpline

800 155 555

Národní linka prevence AIDS

800 144 444

Intervenční centrum Spondea, Brno

739 078 078 nonstop
544 501 121 (Po – Čt 8-20 h,
Pá 8-16h)

Příloha 4 Internetové odkazy
www.aids-hiv.cz
www.drogovaporadna.cz
www.drogy-info.cz
www.sidliste.cz – problematika dětí a drog
www.ceskaskola.cz
www.addictionsinfo.eu
www.minimalizacesikany.cz

www.sananim.cz
www.poradneskecentrum.cz
www.zivot-bez-zavislosti.cz
www.e-bezpeci.cz
www.bezpecne-online.cz
www.prevence-info.cz
www.e-bezpeci-cz
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz¨

Vypracovala Mgr. Anna Bayerová, školní metodik prevence
Schválil Mgr. Radek Petřík, ředitel školy
V Blansku 20. 8. 2014

