Minimální preventivní program Gymnázia Blansko 2015 - 2016
Základní strategie prevence sociálně nežádoucích jevů
1. Charakteristika školy
Minimální preventivní program Gymnázia Blansko koresponduje s cíli ŠVP Gymnázia Blansko a
vychází z příslušné legislativy (viz Příloha 2). Je zaměřen na prevenci, evidenci a eliminaci
sociálně patologických jevů, vytváření zdravého sebevědomí žáků.
Budova školy se nachází v centru okresního města Blansko, byla založena v roce 1949. Školu
navštěvuje cca 500 žáků.
Škola disponuje třemi vzájemně propojenými budovami – hlavní budova s kmenovými učebnami a
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. Žáci školy a jejich rodiče mohou využít služeb Školního
poradenského pracoviště (ŠPP). Na jeho činnosti se podílí výchovní poradci a školní metodik
prevence sociálně nežádoucích jevů.
S MPP jsou seznámení všichni pedagogičtí pracovnici (informační systém školy), dále je umístěn
na www stránkách školy a u ŠMP. Aktuální informace jsou průběžně sdělovány třídním učitelům.
Rodiče budou seznámeni s MPP na třídních schůzkách v listopadu, žáci prostřednictvím třídních
učitelů na začátku školního roku.

2. MPP a cílové skupiny
pedagogičtí, popř. nepedagogičtí pracovníci školy
žáci školy
rodiče žáků školy

3. Cíle MPP
Hlavní cíl MPP
MPP je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj žáků, vede 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, soužití v kolektivu)

Dlouhodobé cíle
• Vytvořit dlouhodobou funkční strategii školy v oblasti primární prevence
• Udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu
• Vytvořit dostatečné právní vědomí žáků, 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
Žáci

• Dodržovat pravidla školního řádu
• Posilovat samostatné rozhodování s ohledem na odpovědnost za své chování
• Mít zodpovědný přístup k životu, zdraví, vlastní morálce a osobním hodnotám
• Umět nalézt pomoc sobě i druhým v problémových situacích
• Rozšiřovat právní vědomí - znát právní důsledky šikany, zastrašování a užití násilí
• Posoudit rizika, která přináší užívání zdraví škodlivých látek
• Dokázat odmítnout nabízený alkohol, drogu, nevhodnou nabídku…

Pedagogičtí pracovníci školy
• Realizovat aktivity preventivního programu v rámci školních i volnočasových aktivit
• Vzdělávat se průběžně v oblasti prevence sociálně patologických jevů, především TU
• Začlenit do rozvrhu hodinu týdně pro konzultace s žáky

Třídní učitelé
• Mít pravidelný kontakt se třídou
• Podporovat hlubší poznávání žáků
• Podchycovat projevy sociálně nežádoucího chování
• Pomáhat zvládat náročné situace žáků, zvládat stres
• Zavedení třídnických hodin pro žáky prim, sekund a tercií

Školní metodik prevence
• Koordinovat realizaci MPP ve škole a také jednotlivé aktivity v souladu se ŠVP
• Podílet se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence – doplňování
aktuálních informací z porad, školení v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů
• Průběžně sledovat plnění MPP a hodnotit výsledky
• Spolupracovat s okresním metodikem prevence OPPPP Vyškov, pracoviště Blansko
• Podílet se na řešení výskytu sociálně patologických jevů ve škole

Ředitel školy
• Vytvářet podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů
• Podporovat soustavné vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence

4. Volnočasové aktivity žáků pořádané školou
- pěvecký sbor Perličky
- kroužek florbalu
- kroužek první pomoci
- robotika
- školní kluby vybraných předmětů

Další aktivity nabízené žákům:
- zájezdy do divadel
- výlety mimo vyučování (např. víkendové pobyty s přírodovědnou tématikou ve spolupráci se
Střediskem ekologické výchovy Lipka)
- školní ples – účast studentů maturitního ročníku na programu, pomoc při organizaci plesu
- veletrhy (Gaudeamus)
- přebor školy v šachu
- charitativní akce
5. Informační tok škola - rodiče
- informační systém školy
- internetové stránky školy
- žákovská knížka (žáci prim)
- konzultační hodiny pedagogických pracovníků, školního metodika prevence a výchovného
poradce
- nástěnka prevence (2. patro školy – chodba před učebnou chemie, 3. patro u kabinetu ŠMP)
- třídní schůzky a plenární zasedání RS při Gymnáziu Blansko
- besedy a aktivity s tématikou prevence sociálně nežádoucích jevů

6. Informační tok ve škole
www.gymbk.cz
IS školy
odborná a metodická literatura
schránka důvěry (umístěna před kabinetem VP a ŠMP)
e-mailová adresa ŠMP petrikova@gymbk.cz
nástěnky

7. Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky (viz Příloha 1)
OPPPP Vyškov
pracoviště Blansko (Nad Čertovkou)
okresní metodik prevence sociálně-patologických jevů (Mgr. Michaela Rašková)
Policie ČR
Městská policie Blansko
Kurátoři Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Blansko
lékaři
Příloha 1 Kontakty
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
Městský úřad Blansko, nám. Republiky 1, kancelář č. 125

516 775 358, 775 859 478
hlavackova@blansko.cz

vedoucí Mgr. Zdenka Hlaváčková
Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, pracoviště Blansko

516 417 431
kovarova@pppblansko.cz

vedoucí pracoviště Blansko Mgr. Eva Kovářová
PPP Vyškov, pracoviště Blansko

516 418 779
raskova@pppblansko.cz

psycholog, okresní metodik prevence Mgr. Michaela Rašková
Linka bezpečí (pomoc online)

116 111 nebo 800 155 555

www.linkabezpeci.cz, chat.linkabezpeci.cz

pomoc@linkabezpeci.cz

Linka bezpečí Rodičovská linka

840 111 234

Linka bezpečí 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)

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

Příloha 2
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
Vyhláška č. 46/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci ujímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb.
Vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Vnitroresortní předpisy a dokumenty
Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j.:22294/2013-1
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)
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)
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)

Další zákony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Příloha 3
Národní protidrogová centrála
Služba kriminální policie a vyšetřování PČR

Co dělat když má dítě problém s drogami nebo alkoholem ?
Rady rodičům
Praktické rady a postupy v oblasti návykových látek pro rodiče

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

Národní protidrogová centrála SKPV PČR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

