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Minimální preventivní program 

Školní rok  2017/2018 

Zpracoval:      Mgr. Robert Kupka 

Realizace:       Školní metodik prevence, pedagogický sbor ISŠ, externí pracovníci 

Garant:            Ředitel ISŠ, pedagogický sbor 

Kontakt:           tel. 313513653, 313515336, e-mail: issrako@iol.cz, kupka.robert@seznam.cz 

 

I. Úvod 

Realizace preventivní činnosti proti nežádoucím jevům na naší škole vychází 

z Minimálního preventivního programu (MPP), který je zpracován školním metodikem 

prevence (ŠMP) 

Jeho hlavním cílem je primární prevence a osvěta zaměřená na předcházení negativním 

jevům, které se mohou ve věkové skupině našich žáků projevit. Náplň MPP je volena tak, 

aby obsahovala nejen akce osvětového typu, ale i z oblasti profesně odborné a zájmové. 

Cílem je nejen přesvědčit žáky o zhoubnosti případného negativního jednání, ale vést je 

k pozitivnímu životnímu postoji, smysluplnému využívání volného času a v neposlední 

řadě i k úspěšnému zvládnutí zvoleného oboru, a tak připravit pro život nejen profesně 

zdatné, ale i psychicky zdravé a vyrovnané jedince. 

 

Garantem MPP je vedení školy a ŠMP a je realizován také výchovným poradcem a ve 

spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky. 

 

II. Charakteristika školy 

 

Integrovaná střední škola Rakovník, Na Jirkově 2309, vyučuje ve školním roce 2017/2018 

cca 280 žáků, toto číslo je pohyblivé, neboť v průběhu školního roku někteří žáci ukončují 

studium, přecházejí z rodinných či studijních důvodů na jiné školy a naopak z jiných škol 

přecházejí žáci do našeho zařízení. ISŠ sdružuje SOU s tříletými učebními obory a SOŠ se 

čtyřletým studijním oborem s maturitou. Dále provozujeme dvouleté nástavbové 

studium ukončené maturitní zkouškou. 

 

UČEBNÍ OBORY                              STUDIJNÍ OBOR                 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 

 

Kuchař/číšník                                  Cestovní ruch Podnikání 

Kuchařka/servírka 
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Zedník 

Truhlář 

Kominík 

 

Cílovou skupinou MPP je poměrně široké spektrum mládeže ve věkovém rozpětí 15-20 

(i více) let. Dají se tedy předpokládat jak problémy pubertálního věku, tak začínající 

dospělosti. Pracujeme proto jak s již vyhraněnými osobnostmi, tak s těmi, kteří si své 

místo ve společnosti teprve hledají. 

 

Poněkud problematičtější se jeví skupina učňovské mládeže. Je to dáno tím, že řadu 

projevů negativního chování si přináší ze základní školy a navíc je jejich počet 

v jednotlivých třídách mnohem koncentrovanější než na původních školách základních. 

Velký počet žáků je často též handicapován různými dyslektickými poruchami a 

poruchami chování. Značnou roli hraje také rodinné prostředí, jež je často slabé a málo 

podnětné – v takových případech škola často supluje autoritu rodiny a bohužel 

nemůžeme spoléhat na velkou spolupráci s rodiči. 

Uvedené problémy nelze vyloučit a priori ani u skupiny studijních oborů, u kterých se 

mohou projevovat určitá specifika (gamblerství, závislost na počítačích, apod.). 

 

MPP je nastaven tak, aby pokryl potřeby všech věkových a studijních skupin školy. 

 

III. Analýza současného stavu na škole 

 

Převažujícím negativním jevem, který na naší škole přetrvává, je kouření. Z pohledu 

užívání drog je to kouření marihuany, v naprosté většině v mimoškolní době. V současné 

době jsme v souvislosti s dodržováním školního řádu a plněním školních povinností 

neřešili na úrovni metodika prevence případ užívání tvrdých drog. Nežádoucím jevem 

jsou vysoké absence u některých žáků. Potěšitelné je, že se na škole nevyskytuje šikana. 

Je to zřejmě dáno vyrovnanou úrovní žáků – jak vědomostní, tak sociální – a nutností 

převážně kolektivní spolupráce na odborném výcviku. Přispívá určitě i koncepce rozvrhu 

– střídání týdnů prvních a třetích ročníků. Dále pak velice dobře funguje spolupráce v linii 

UČITELÉ – TU – VP – MŠP – ZŘ – ŘŠ, takže jsou okamžitě a nekompromisně řešeny byť jen 

náznaky budoucí možné šikany. Ojediněle řešíme případy drobné krádeže. Neřešili jsme 

případy gamblerství, zneužívání a týrání. 

 

IV. Garant programu a spolupracovníci 

 

Garantem programu je ředitel školy a ŠMP. Řediteli školy je předkládán MPP a následně i 

jeho plnění. Spolupráce s vedením školy je velmi dobrá. Podmínky pro práci ŠMP jsou 

velmi dobré. ŠMP spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky. Dále spolupracuje 

s okresním a krajským metodikem, s lektory a odborníky příslušných institucí. Důležitá je 

spolupráce s rodiči, buď formou osvěty nebo při řešení konkrétních případů. 

ŠMP se zúčastňuje školení a seminářů. Disponuje odbornou literaturou, videotékou, 

odebírá odborné časopisy (Prevence, Závislost, Psychologie) a další propagační materiály. 
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Vede tematickou nástěnku. Práce ŠMP se řídí platnými směrnicemi MŠMT a těm také 

MPP odpovídá. 

 

V. Metody práce v preventivní činnosti 

 

Využíváme především metod přímého kontaktu se žáky (rozhovory, besedy, soutěže, hry, 

pobytové programy, sociální učení). Metodou zprostředkovaného kontaktu pak je 

poskytování informačních a propagačních materiálů. 

 

VI. Obsah MPP 

 

1. Spolupráce s pedagogickými pracovníky 

- průběžné informování o preventivní práci (pedagogické rady) 

- osvětová činnost a aktuální informace (pedagogické rady) 

- informace z PPP a Krajského metodického centra (dle potřeby) 

- spolupráce s výchovnou komisí školy (dle potřeby) 

spolupráce s třídními učiteli (průběžně) 

- výchovné a preventivní působení ostatních učitelů (dle učebních plánů, vhodné 

učivo v jednotlivých předmětech) 

- spolupráce pedagogických pracovníků při zajišťování akcí (dle daných termínů) 

 

2. Působení v žákovském kolektivu 

 

- mapovat a předcházet krizovým jevům ve třídách (průběžně) 

- poskytovat potřebným jedincům soukromé konzultace (dle potřeby) 

- organizovat pro žáky osvětové a jiné akce 

 

3. Aktivity pro žáky 

 

- Smyslem žákovských aktivit je ukázat žákům zdravý životní styl a vést je ke 

smysluplnému využití volného času. Odborné akce prohlubují zájem o zvolený 

učebním obor a zvyšují předpoklad, že absolventi budou schopnými pracovníky. 

Sportovní aktivity přispívají nejen k fyzickému a duševnímu rozvoji žákovy 

osobnosti, ale mají i pozitivní sociologický přínos v oblasti mezilidských vztahů. 

V neposlední řadě jsou příležitostí k vytvoření a upevňování vztahů nejen 

v žákovském kolektivu, ale i mezi žáky a pedagogy. 

I. Specifická primární prevence 

a) Adaptační kurz – sportovní areál Cafex (pro žáky 1. ročníků, září) 

b) Přednášky s besedami na téma např. Drogy a zdraví 

c) Účast žáků na charitativních akcích: např. „Píšťalka“, „Srdíčkový den“ aj. (dle 

vypsaných termínů) 

d) Návštěva poradny pro manželství a mezilidské vztahy 

e) Návštěva Úřadu práce 

f) Práce s osvětovým a propagačním materiálem (průběžně ve všech ročnících) 
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g) Osvětová činnost v jednotlivých předmětech – besedy, filmy, propag. 

materiál 

II. Nespecifická primární prevence 

a) Odborné exkurze 

b) Odborné soutěže 

c) Sportovní soutěže 

d) Kulturní a ekologické akce 

e) Pobytové akce – zájezd do Itálie, Rakouska 

                                                       třídní výlety 

                                        f)Nabídka volnočasových aktivit 

kroužky a akce ve spolupráci s DDM Rakovník 

                                                posilovna 

vlastní venkovní hřiště 

aerobic 

kick box  

školní sportovní klub 

 

VII. Financování 

- Všechny projekty jsou zajišťovány z vlastních 

finančních zdrojů, pouze na Adaptační kurz čerpáme grant z prostředků MěÚ 

Rakovník 

-  

VIII. Spolupráce 

ŠMP úzce spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními 

pedagogickými pracovníky, dle potřeby také s rodiči. 

 

Spolupráce s ostatními složkami: 

- krajský a okresní metodik prevence 

- pedagogicko-psychologická poradna 

- městské instituce 

- Policie ČR 

- Úřad práce 

- Poradna pro manželství a mezilidské vztahy 

- MARCO – Centrum pohybu pro aktivní rodinu 

- Klub Nedrog 

- DDM 

- Drop In Praha 

 

 

IX. Tiskový materiál 

- Dokumenty MŠMT 

- Rukověť VP a školního metodika prevence ve SŠ 

- Metodický list k prevenci patologických jevů, MŠMT       

- 2007 

- Novelizovaný pokyn k řešení šikany a kyberšikany        

- 2016 
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- Protikuřácký zákon 2017 

- Časopisy: Prevence, Závislost a my, Učitelské noviny,  

- Zaostřeno na drogy 

- Internetové zdroje a časopisy pro mládež 

 

 

 

V Rakovníku 04. 09. 2017 

 

 

Zpracoval: Mgr. Robert Kupka, školní metodik prevence 

 

 

 

Příloha č. 1 

Na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 28 275/2000-22 k prevenci a šíření šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízení, který vstoupil v platnost 1. 1. 2001, se řídíme směrnicí, 

která se zabývá prevencí, postupem odhalování a řešením zjištěné šikany.  

Charakteristika šikany:  

Jakékoliv chování, kde záměrem je jedinci ublížit, ohrozit ho nebo zastrašovat jiného žáka, 

popř. skupinu žáků. Je to cílené a většinou opakované užití násilí jedincem nebo skupinou 

vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí bránit či se z nejrůznějších důvodů ani 

nemohou bránit. Šikana může být fyzická (bití, vydírání, loupež, poškozování věcí druhé 

osobě), ale i psychická (slovní útoky – nadávky, pomluvy, vyhrožování či ponižování). Dále se 

šikana může projevovat i nepřímo – nápadné přehlížení a ignorování žáka nebo žáků třídní či 

jinou skupinou spolužáků.  

Každý pedagog nebo jiný pracovník školy musí šikanování mezi žáky řešit a každé jeho oběti 

poskytnout okamžitou pomoc.  

Pracovník školy, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné 

opatření, se vystavuje riziku trestního stíhání pro neoznámení, případně nepřekažení trestního 

činu.  

Každý pedagogický pracovník vede důsledně a systematicky žáky k osvojování norem 

mezilidských vztahů založených na demokratických principech.  

Rozvíjí zejména:  

pozitivní mezilidské vztahy k životu druhého člověka  

respekt k individualitě každého jedince  

etické jednání  

jednání v souladu s právními normami  
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Všichni pracovníci školy svým vystupováním a osobním jednáním přispějí k prevenci 

šikanování, dále si budou prohlubovat své znalosti a dovednosti v tomto oboru.  

Školní metodik prevence zodpovídá za informovanost všech pedagogických pracovníků školy 

o dané problematice. Bude se aktivně podílet na řešení případů a napomáhat svým kolegům 

zvládnout základní postup a strategii při řešení konkrétních situací. V případě zjištění šikany 

bude spolupracovat spolu s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence a vedením 

školy, s rodiči oběti šikany i s rodinou agresora.  

V případě zjištění šikany metodik školní prevence bude spolupracovat s dalšími institucemi a 

orgány (jako jsou odborný lékař, psychiatr), případně s Policií ČR 

Poplachový plán při zjištění šikany  

1. Při zjištění šikany neodcházet z místa činu, je třeba zasáhnout nebo dojít pro pomoc.  

2. Rozdělit studenty (nejlépe tak, aby byl každý sám) a postupně s nimi samostatně pracovat. 

(Nikdy nevyšetřovat šikanu formou besedy ve třídě.)  

3. Vytipovat vhodné svědky a jimi začít výslech. (Je dobré navodit atmosféru důvěry – svědci 

nebudou prozrazeni.)  

4. Jednat s agresory, až když víme, co se stalo. Dát jim možnost povídat samostatně. (Většinou 

se zapletou do vlastních lží.)  

5. Ptát se na rozporná místa v monologu agresora a přitom zdůraznit, když řekne pravdu, je 

to polehčující okolnost.  

6. Agresory také vždy vyslýcháme jednotlivě, potom je teprve možná konfrontace agresorů 

mezi sebou. Je dobré se dívat agresorovi do očí. (Těsný kontakt.)  

7. S obětí mluvit až jako s poslední. (Dobré je ať také mluví sám.)  

8. Nepřipustit konfrontaci rodičů agresora a oběti.  

9. Pozvat rodiče agresora k jednání s vedením školy. (Dobré je zvolit komisionální pohovor.)  

10. Při jednání nejdříve promluví učitelé. Sdělí pohled na událost. Poté dostane slovo agresor 

a poté rodiče agresora.  

11. Bez přítomnosti rodičů a agresora se komise poradí a potom jim sdělí rozhodnutí.  

12. Před celou třídou oznámit potrestání agresora. (Třída musí být na naší straně.)  

13. Dát celé veřejnosti (rodičům) a škole najevo, že je tento problém zachycen a bude se 

kategoricky řešit. (Zjistit, proč se šikana projevila, posílit kontakt s rodiči.)  

14. V případě šikany – vydírání se obrátit na policii. (Kriminální policie má větší zkušenosti 

než obvodní.)  

 

V případě, že šikana je oznámena svědkem nebo obětí – jednotlivý jev, lze situaci vyřešit 

relativně v tichosti.  

Postup řešení:  

1. Pracovat zvlášť s obětí a agresorem.  

2. Rady pro oběť (příklady):  

a) Nedávej najevo, že ti přezdívka či posměšek vadí.  

b) Nedávej najevo strach, zkus zůstat pevný a sebejistý a vyjádřit názor pevným a silným 

hlasem.  

c) Drž se vždy ve skupině, nebuď sám.  

d) Když se agresor přiblíží, jdi dál, nezastavuj se nebo uteč.  

e) Pokud nemůžeš utéci, snaž se získat svědky – např. začni křičet, aby si tě někdo všiml.  

f) Veď si přesné záznamy kdy, kde, co ti kdo řekl a poničil.  
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3. Jednání s agresorem:  

a) Stanovit jasné hranice chování ve škole. (V případě prokázání šikany – podmínečné 

vyloučení agresora.)  

b) Nepřistoupit na jeho výmluvy. („Mám vše zjištěno, nelži.“)  

c) Vysvětlit tresty, které budou následovat. („Ty děláš trestný čin, za tohle se chodí do vězení 

… .“ My jsme v roli pomocníka, aby agresor nedopadl špatně.)  

d) Agresor musí nahradit škodu, omluvit se … .  

e) Domluvit další termín schůzky, kde agresor potvrdí, že v šikaně nepokračuje  

 

 

Příloha č. 2 

Seznam platné školské legislativy  
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR 

na období 2009-2012  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 

a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28  

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů  

ve školách a školských zařízeních č.j. 20 006/2007-51  

Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 24246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení  

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování a postihu záškoláctví 

č.j. 10194/2002-14  

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií České republiky při prevenci 

a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané 

č.j.:25884/2003-24  

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14 

423/99-22  

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

Školní řád 

  

 

 


