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Minimální preventivní program   

2019 – 2020  

Školské zařízení:   Střední průmyslová škola strojnická Vsetín  

Adresa:   Pod Strání 17776, 755 15 Vsetín  

Telefon:   571 428 910  

E-mail:  spss@spssvsetin.cz  

Ředitel:   Ing. Miroslav Václavík  

Statutární zástupce ředitele:  Ing. Martin Baričák  

Výchovný poradce:  Ing. Jana Čechová  

  Tel. 571 428 936  

  e-mail: jcechova@spssvsetin.cz  

 Konzultační hodiny: pondělí 14:30 až 15:15 případně dle 

domluvy  

Školní metodik prevence:   Ing. Romana Rodková  

  Tel. 571 428 919  

  e-mail: rrodkova@spssvsetin.cz  

 Konzultační hodiny: pondělí a čtvrtek 14:30 až 15:30 

případně dle domluvy  

Metodik EVVO:   RNDr. Miroslava Pospíšilíková  

  Tel: 571 428 929  

  e-mail: mpospisilikova@spssvsetin.cz  

  Konzultační hodiny: dle domluvy  

  



 

 

  

Termín a forma seznámení žáků s MPP, školním programem proti šikanování, pokyny v 

oblasti alkoholu, omamných a psychotropních látek: říjen 2019 - třídní učitelé v třídnických 

hodinách na základě materiálů vypracovaných školním metodikem prevence.   

Termín a forma seznámení rodičů s MPP, školním programem proti šikanování, pokyny v 

oblasti alkoholu, omamných a psychotropních látek, listopad 2019 - třídní učitelé na třídních 

schůzkách, na základě materiálů vypracovaných školním metodikem prevence. Na začátku 

školního roku jsou rodičům předány informace týkající se školního řádu.  

Všechny informace související s primární prevencí ve škole jsou umístěny na webových 

stránkách školy v sekci PREVENCE.  

1. Cíle školní preventivní strategie pro školní rok 2019/2020 

V letošním školním roce budeme pokračovat ve spolupráci s třídními učiteli a žákovskými 

kolektivy na revizích tzv. společně sdílených hodnot žáků školy. Dalším pokračujícím úkolem 

bude aktivnější zapojení žáků školy do jejího chodu za pomoci žákovské rady. Zopakujeme 

osvědčené aktivity sloužící k primární prevenci rizikového chování mládeže, jako jsou 

projektové hodiny v rámci předmětů ZSV, CJLU, IKT a také v rámci přípravy na budoucí 

povolání. Mezi tyto programy patří např. adaptační kurzy prvních ročníků, mezinárodní praxe, 

Výběrové řízení na nečisto, projekt 72 hodin nebo Den zdravého životního stylu. V neposlední 

řadě bychom rádi udrželi trend dobrovolnictví, kterým pomáháme v domově seniorů a také 

zůstali aktivně zapojeni do charitativních sbírek Sidius, Bílá pastelka a Onko duha. Budeme 

pružně reagovat na nabídky dalších preventivních aktivit pro žáky i pedagogické pracovníky.   

  

Cíle ve školním roce 2019/2020  

• práce s třídními kolektivy  

• vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování mládeže  

  

     



 

 

  

2. Seznam připravovaných akcí:  

2.1. Práce s třídními kolektivy  

• práce se třídou formou třídnických hodin   

• adaptační pobyty žáků 1. ročníků  

• kulturně-historická exkurze do Prahy pro žáky 4. ročníků  

• lyžařský kurz 1. ročníků  

• letní výcvikový kurz žáků 2. ročníku – vodácký kurz Vltava nebo dle zájmu turistický 

kurz Dolomity  

2.2. Jednorázové akce vzdělávacího a informativního charakteru  

• Umím říct NE? Projekt „Drogy“ pro žáky 2. ročníků  

• Projekt „Čtenářská dílna“. – 4. ročník  

• Návštěva knihovny – 1., 2. a 3. ročníky 

• Neny music 

2.3. Jednorázové akce na podporu a zlepšování pozitivního klimatu školy  

•  Výběrové řízení na nečisto.  

• Dny otevřených dveří.  

• Slavnostní předávání maturitního vysvědčení.  

• Sportovní den.  

• Den EVVO.  

2.4. Dlouhodobé programy  

• Austin Talent Marathon.  

• Talenti do Austinu.  

• Projekt 72 hodin  

• Den zdraví  

• Tandem 

2.5. Tematické bloky v rámci vyučovacích předmětů (tabulka viz příloha č. 1)  

     



 

 

  

2.6. Volnočasové aktivity  

• Nabídka kroužků dle zájmu žáků – nabízíme kroužky zaměřené na počítačovou grafiku, 

kreslení ve 2D a 3D modelářích, dílenské kroužky nebo kontrolu a měření, lego roboti. 

2.7. Aktivity připravované studenty  

• jedná se především o aktivity spojené s návštěvou domu seniorů, kde studenti připravují 

program na dopoledne  

• účast na charitativních akcích – sbírky pro fond SIDIUS, ONKO DUHA, Bílá pastelka.  

  

3. Vzdělávání školního metodika prevence a pedagogických pracovníků  

V letošním školním roce se školní metodička zúčastní plánovaných setkání s okresním 

koordinátorem prevence Ing. Janem Plškem – termíny říjen 2019 a duben 2020. Také se 

zúčastní krajské konference k primární prevenci ve školách, která se bude konat v říjnu v 

Kroměříži. Získané poznatky a novinky v oblasti prevence budou předány pedagogům na 

některé z následujících pedagogických rad.   

4. Spolupráce pedagogických a nepedagogických pracovníků při plnění 

Školní preventivní strategie (ŠPS)  

V rámci preventivních aktivit jsou ve škole již několik let nastaveny pravidla a postupy k 

předcházení a případnému řešení vzniklých problémů. Je stanovena výchovná komise pro 

řešení krizových situací ve škole, ve složení třídní učitel a  

Ing. Miroslav Václavík – ředitel školy, tel. 571 428 911  

Ing. Martin Baričák – zástupce ředitele školy, tel. 571 428 913  

Ing. Jana Čechová – kariérová a výchovná poradkyně, 571 428 936  

Ing. Romana Rodková – školní metodička prevence, 571 428 919  

   

  



 

 

  

V rámci intenzivní práce s třídními kolektivy spolupracují s metodičkou prevence a výchovnou 

poradkyní třídní učitelé a ve dvou třídách také asistenti pedagoga. Pro letošní školní rok v 

následujícím složení: 

1. A  Mgr. Gabriela Pečenková  3. A   Mgr. Michaela Orságová 

1. B  RNDr. Miroslava Pospíšilíková  3. B   Ing. František Maliňák 

1. C  Ing. Jiří Jelínek, asistentka Alice Skalská 3. C  Ing. Erik Solař  

2. A  Ing. Jana Čechová, asistent Josef Káňa 3. D Ing. Martin Vávra 

2. B Mgr. Hana Sívková 4. A  RNDr. Jiří Homolka 

2. C  Ing. Rostislav Juřička 4. B  Ing. Romana Rodková 

2. D  Ing. Pavla Adamová 4. C  Mgr. Dagmar Kozáčková 

  4. D  Ing. Iva Rašková 

 

5. Způsob práce s rodiči  

Třídní učitelé seznámí rodiče se Školní preventivní strategií, Minimálním preventivním 

programem, Programem proti šikanování a Metodickým pokynem v oblasti omamných látek 

na třídních schůzkách v  listopadu 2019. Dále jim předá informace o aktivitách školy v rámci 

prevence rizikového chování, seznámí je s konzultačními hodinami metodika prevence a 

výchovného poradce. V případě nezletilých žáků je rodičům předkládán k podpisu formulář o 

případné možnosti k testování žáka na přítomnost omamných a psychotropních látek. Kontakt 

s rodiči udržují především třídní učitelé a jejich prostřednictvím ostatní členové pedagogického 

sboru. Rodiče mají možnost podílet se na chodu školy prostřednictvím třídních důvěrníků na 

jejich pravidelných schůzkách svolávaných ředitelem školy. Dalším způsobem participace na 

chodu školy je díky voleným zástupcům ve školské radě.  

6. Žádosti o dotace na období 2019 - 2020 

Škola nebude žádat o žádné finanční prostředky na podporu preventivních aktivit od MŠMT 

ani od zřizovatele – Zlínského kraje. Všechny plánované akce k prevenci, budou hrazeny žáky, 

případně požádáme o příspěvek nadační fond školy.  

   



 

 

  

Příloha 1 – tematické bloky v rámci jednotlivých předmětů  

Téma  Ročník  Předmět  Vyučující  

Kyberšikana  1.  Informační a komunikační technologie  
Rodková, Maczko, 

Smílek  

Drogy  2.  Základy společenských věd  Pavlíčková  

Lidská práva a svobody  4.  Právní nauka  Rašková  

Práva a povinnosti v rodině  4.  Právní nauka  Rašková  

        

        

        

7. Závěr  

Výchovně vzdělávací proces a aktivity realizované v rámci PP budou ve školním roce 

2019/2020 uskutečňovány s cílem zvnitřnit pocit odpovědnosti, vytvořit potřebu pečovat o 

potřebné, vést zdravý životní styl.  

Všechny aktivity budou v průběhu školního roku 2019/2020 realizovány s tím, že žáci školy:  

 jsou zahrnuti do rozhodovacích procesů;  

 jejich názory jsou brány v úvahu;  

 jsou podporováni, aby vyjadřovali své názory a - je jim nasloucháno.  

Ve Vsetíně, 16. 9. 2019  

   



 

 

  

METODICKÉ, UČEBNÍ MATERIÁLY A DALŠÍ POMŮCKY  

• Pokorný, Telcová, Tomko (2002):Patologické závislosti. Brno  

• Pokorný, Telcová, Tomko (2003):Prevence sociálně patologických jevů. Ústav 

psychologického poradenství a diagnostiky r. s. Brno  

• Falář, Bolek, Soumar, Vrtílek (2003): Dynamika drogové scény a sociálního klimatu 

dětí a ládeže1997-2000.Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu  

• Michalík, Kuja(1995) Poruchy chování. Učební text pro semináře pedagogických 

pracovníků škol. Vsetín.  

• Junková (2005): Intimníček aneb přepadla mě puberta! Vydavatelství Víkend.  

• Kolář (2001): Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. 

Praha  

• Šišková (2001): Menšina a migranti v české republice. My a oni v multikulturní 

společnosti 21. století.  

• Šišková (1998): Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha  

• Nešpor, Csémy, Pernicová (1999): Zásady efektivní primární prevence. Praha  

• Presl (1995): Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě? Praha  

• Nešpor, Csémy, Pernicová (2000): Prevence problémů působených návykovými látkami 

ve školách. Praha  

• Gepard J. M. van Aardweg(2003): Terapie homosexuality. Překlad Hnutí pro život.  

• Stehlíková, Procházka, Hromada (1995): Homosexualita, společnost a AIDS v ČR  

• Jílek D., a kol.(2013): Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte, Brno-  

Boskovice, ISBN:978-80-905598-0-6  

• časopisy: Prevence, Závislost, Školství, Moderní vyučování, Učitelské noviny,  

Učitelský zpravodaj  


