MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
2019-2024

Č.j.:
Spisový znak

A.1.

Skartační znak

A5

Vypracoval:

Mgr. Martina Truhlářová

Schválil:

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Pedagogická rada projednala dne
Plán nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)
Charakteristika a specifika školy
Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP

Gymnázium Kadaň, 5. května 620, 432 01 Kadaň, tel.: 474 342
718

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Telefon na ředitele

474 342 717

E-mail na ředitele

reditel@gymnazium-kadan.cz

Jméno školního metodika
prevence rizikového
chování

Mgr. Martina Truhlářová

Telefon

474 342 718

E-mail

truhlarova.martina@gymka.cz

Specializační studium

Ano

Jméno výchovného a
kariérního poradce

Mgr. Šárka Lendvorská

Telefon

474 342 718, linka 24

E-mail

Lendvorska.sarka@gymka.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

Studuje

Studuje

Ne

Ne

Jméno spolupracovníka
z Pedagogickopsychologické poradny
Kadaň

Zdeňka Nyklíčková

Telefon

474 334 487

Kontaktní formulář na webu školy
www.gymnazium-kadan.cz – složka – KONTAKTY
Seznam tříd ve školním roce 2021/2022
Třída Kmen. učebna

Počet
Třídní učitel
žáků

Zástupce třídního

1.O 207 učebna

18

Mgr. HRDINOVÁ Dagmar

Mgr. STRATINSKÁ Lenka

2.O 217 učebna

34

Mgr. SVEJKOVSKÁ Marcela

Mgr. HRDINOVÁ Dagmar

3.O 204 učebna

34

Ing. BULEJOVÁ Kristýna

Bc. PODHORSKÁ Lucie

4.O 215 učebna

26

Mgr. LENDVORSKÁ Šárka

Mgr. ĎULÍK David

5.O 314 učebna

29

Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Mgr. DE BOLLE Lenka

6.O 110 učebna výtvarné výchovy

24

Mgr. ŘEHÁK Tomáš

Mgr. SHÁNĚLOVÁ Eva

7.O 305 učebna fyziky

16

Mgr. ŠMAHEL Jaroslav

Mgr. ŠMAHELOVÁ Kateřina

8.O 316 učebna biologie

14

Mgr. KUCHTANINOVÁ Dita

Mgr. ŽIVNŮSTKOVÁ Olga

1.A

108 učebna českého jazyka

22

Mgr. BENEŠOVÁ Alena

Mgr. FEJSÁKOVÁ Sabina

1.B

212 učebna matematiky

23

Mgr. HLAVÁČKOVÁ Šárka

Bc. PODHORSKÁ Lucie

2.A

315 učebna multimediální

20

Mgr. BÍLEK Ivan

Mgr. PEŠTOVÁ Dana, Ph.D.

2.B

308 učebna chemie

19

Mgr. TROPKOVÁ Zdena

Mgr. FIŠEROVÁ Lenka

3.A

202 učebna dějepisu

29

Mgr. SHÁNĚLOVÁ Eva

Mgr. TSOKA Valentyna

4.A

114 učebna zeměpisu

20

Mgr. PEŠTUKA Jan

Bc. PODHORSKÁ Lucie

Prostory školy s možným výskytem rizikového chování






šatny
toalety
vstupní brána
chodby
třídy

Ve škole funguje monitorovací systém problémového chování žáku. Spočívá v odhalování
nežádoucích projevů chování našich žáků a žákyň ve školním i mimoškolním prostředí
(šikana, intolerance, agresivita, neprospěch, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, slabý
prospěch, neplnění studijních požadavku, ničení školního majetku, pozdní příchody a další
drobná porušování školního řádu). Je založen na spolupráci školního metodika prevence s
výchovným poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy. Cílem
tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich rizikového chování
tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního
klimatu ve třídě a celé škole.
Školní metodik prevence zpracovává evidenci výskytu rizikového chování žáků ve škole. Podle
závažnosti jednotlivých případů postupuje podle doporučených metodických pokynů MŠMT
a úzce spolupracuje s vedením školy a s výchovnou poradkyní.
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE
Dlouhodobé cíle




minimalizace šikany
minimalizace záškoláctví
informovanost o kyberšikaně, předcházení kyberšikaně

Krátkodobé cíle





přednášky k tématům rizikového chování
otevřená komunikace k problematice rizikového chování
spolupráce školy s institucemi, které se zabývají rizikovým chováním
nabídka volnočasových aktivit pro studenty

Sledované problémy z oblasti rizikového chování, které mohou představovat riziko pro
školu:







kouření
pozdní příchody, záškoláctví
vandalismus
alkohol
kyberšikana
xenofobie, rasismus

Hlavní cíle školní preventivní strategie



minimalizace projevů rizikového chování
zdravý životní styl



pozitivní vztahy a komunikace na škole

Postupy ze strany školy













vykonávání dozorů – stanoví vedení školy
poučení žáků o rizikovém chování – zodpovídají třídní učitelé
sledování klimatu ve třídě – zodpovídají třídní učitelé
zhodnocování klimatu na škole – posuzují na základě anket, dotazníkových šetření a
jiných sdělení výchovný poradce a metodik prevence
poučení žáků o zákazu kouření ve škole a v jejím bezprostředním okolí - provedou
třídní učitelé na začátku školního roku
seznámení žáků a pracovníků školy s ohlašovací povinností – zodpovídá vedení školy a
třídní učitelé
vedení evidence konkrétních případů, které souvisí s výskytem rizikového chování na
škole – provádí vedení školy, výchovný poradce a metodik prevence
provádění sociometrických šetření – v případě nutnosti realizuje Pedagogickopsychologická poradna Kadaň – odpovědný pracovník – Zdeňka Nyklíčková –
tel.: 474 334 487
zveřejnění možnosti využít schránku důvěry a web školy ke sdělení problémů
souvisejících s rizikovým chováním – zodpovídají třídní učitelé
spolupráce všech vyučujících v oblasti rizikového chování – zodpovídá metodik
prevence, výchovný poradce a vedení školy
mimořádné porady – svolává ředitel školy

Vnitřní zdroje k řešení problematiky rizikového chování
Výchovná komise – svolává při mimořádných situacích ředitel školy (i na základě podnětů
jiných osob), komise se schází dvakrát během školního roku, současně se krátká schůzka koná
i před každou pedagogickou radou
Členové


Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.



Mgr. Alena Marková



Mgr. Šárka Lendvorská



Mgr. Martina Truhlářová

Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Martina Truhlářová



metodická pomoc vyučujícím

Třídnické hodiny


zpravidla jednou za čtrnáct dní

Studentská rada









každý měsíc
schránka důvěry a formulář na webových stránkách školy – zodpovídá výchovný
poradce, o možnosti jejího využití informují studenty třídní učitelé
nabídka kroužků – realizují každoročně vyučující jednotlivých předmětů, kteří
zveřejňují informace na školních nástěnkách, každoročně je možné navštěvovat cca 10
kroužků
počítačová učebna – za provoz zodpovídají vyučující informatiky, kteří provedou také
poučení studentů o nebezpečí kyberšikany, zásady pro využívání počítačové učebny
zveřejní na nástěnce učebny
prospekty – dle možností zajišťují výchovný poradce a metodik prevence
knihovna – možnosti využívání stanoví správce studovny

Vnější zdroje k řešení problematiky rizikového chování







web – je možné zde přímo kontaktovat ředitele školy, případně i další organizace
(např. Policie ČR, PPP, OSPOD, Krizová centra)
odborná a metodická pomoc příslušných institucí – v případě potřeby je hlavní
zodpovědnou osobou pro školu Zdeňka Nyklíčková – PPP Kadaň, tel.: 474 334 487
školení vyučujících, besedy a semináře pro studenty
nabídka volnočasových aktivit ve městě Kadaň – možnosti sportovních aktivit,
návštěvy klubů pro mládež – např. Underground, návštěvy kroužků – např. taneční,
dramatický, modelářský, pěvecký, literární
další instituce k využití pro prevenci rizikového chování:
Radka, o. p. s. Kadaň
K-centrum Kadaň
Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň

Princip hierarchie při řešení rizikového chování



doporučený postup při oznamování – třídní učitel – metodik prevence/výchovný
poradce – rodiče - ředitel školy – zřizovatel
kladen je důraz především na důvěru studentů ke třídním učitelům






pro komunikaci studentů s třídními učiteli jsou určeny zejména třídnické hodiny
každý má také možnost individuální konzultace, nebo může sdělit problém třídnímu
profesorovi písemnou formou
o možnostech konzultací informují studenty jejich třídní učitelé
možnost konzultace mají studenti i u vedení školy, metodika prevence a výchovného
poradce

Cíle MPP školy
Krátkodobé cíle pro oblast rizikového chování




informovanost pedagogických pracovníků, žáků, rodičů a veřejnosti o problematice
rizikového chování
organizování přednášek k tématům rizikového chování
nabídka konzultací pro oblast rizikového chování

Realizace













pedagogické rady – svolává ředitel školy – zde informace k rizikovému chování
vzdělávací akce – dle aktuální nabídky – zodpovídá metodik prevence
porady s třídními učiteli – svolává vedení školy – stanovení konkrétních postupů
v případě výskytu rizikového chování ve třídách
svolávání studentské rady – zajišťuje vedení školy – zejména problematika
komunikace na škole
organizace třídnických hodin – zodpovídají třídní učitelé – zaměření především na
klima ve třídě, konají se jednou za čtrnáct dní
neformální komunikace – informování rodičů a žáků
pořádání třídních schůzek – stanoví ředitel školy – informování rodičů o rizikovém
chování a možnostech prevence (přednášky, kroužky,…)
tvorba nástěnek a předávání propagačních materiálů – provádí metodik prevence a
výchovný poradce
pořádání besed, seminářů a dalších aktivit v průběhu školního roku – mají na starost
metodik prevence a výchovný poradce
diskuze o rizikovém chování se studenty ve výuce zejména ZSV, OV, Ch a Bizodpovídají vyučující těchto předmětů – Chemie – 2. ročník – drogová problematika –
teorie – 2 hodiny, v jiných ročnících průběžně, kvarta – 2 hodiny – teorie - alkaloidy,
alkoholismus – 2 hodiny, Biologie – 2. ročník - nervová soustava – vliv alkoholu a
drog – 1 hodina- teorie, tercie – biologie člověka – nervová soustava – vliv alkoholu a
drog – teorie a multimediální prezentace, ZSV – 1. ročník – šikana, drogy – obě témata
v rámci sociologie – teorie, u drog dokumenty – celkem 8 hodin, psychohygiena – 3
hodiny – teorie, TV- u všech ročníků při úvodních hodinách poučení o zdravé výživě
dle možností školení metodika prevence a výchovného poradce v průběhu

školního roku (např. účast na seminářích apod.) – rozhoduje vedení školy
Dlouhodobé cíle pro oblast rizikového chování



minimalizace výskytu šikany a kyberšikany na škole
tvorba aktivit vedoucích k předcházení užívání návykových látek studenty

Realizace







tvorba dokumentace – zodpovídá metodik prevence, výchovný poradce a vedení školy
včasné vyhledávání informací především v rámci komunikace se třídními učiteli –
zodpovídá metodik prevence, poučení o kyberšikaně mají na starost také vyučující
informatiky – program Netiketa
nabídka sportovních aktivit na škole – zajišťují vedoucí kroužků
využívání schránky důvěry a webu školy – třídní učitelé poučí studenty o oznamovací
povinnosti na začátku školního roku
významným prvkem jsou i adaptační prvky prvních ročníků

Evaluace




dotazníková šetření
organizace anket
písemná sdělení

Postup školy





posuzování klimatu na škole a ve třídách zmíněnými metodami – zodpovídají vedení
školy, třídní učitelé, metodik prevence a výchovný poradce
v případě podezření na výskyt rizikového chování ve třídě provádění sociometrického
šetření – realizuje PPP, rozbor výsledků a stanovení opatřeních pro další vývoj
projednává mimořádná porada – svolává vedení školy
škola a zodpovědné osoby se zaměří především na jevy, kde se objevilo podezření na
jejich výskyt za posledních pět let – konkrétně se jedná o problematiku šikany,
kyberšikany, nadměrné absence jednotlivců a drog

Dokumentace



prezentace – v rámci pedagogických rad
diskuze – při schůzích výchovné komise – probíhá dle potřeby

Krizový plán k řešení výskytu rizikového chování na škole














postup školy – důslednost, okamžité řešení, informovanost učitelů a rodičů,
konzultace s žáky
sankce – dle Školního řádu a Klasifikačního řádu udělení formálního opatření, z pozice
učitelů lze doplnit i neformálním opatřením (např. zákaz výletu, exkurze,….)
při udělování formálních opatření jednotný postup všech učitelů
druh formálního opatření bude zvolen dle míry provinění
při překročení 10 neomluvených hodin za pololetí udělení známky z chování 21
kontrola dodržování zákazu kouření v prostorách školy a na chodníku přiléhajícím ke
vstupní bráně školy
volnočasové aktivity – každoročně zveřejňována nabídka kroužků v rámci školy
zapojení zúčastněných stran do řešení
při výskytu krizových situací platí ohlašovací povinnost
hlavní instituce pro spolupráci při řešení krizových situací – Pedagogickopsychologická poradna Kadaň – Zdeňka Nyklíčková – tel.:474 334 487, tato osoba určí
rovněž možnosti dalších postupů, současně může dle okolností doporučit spolupráci
s dalšími institucemi s uvedením kontaktů na konkrétní osoby
spolupráce s institucemi (především se sídlem v Kadani) -

Pedagogicko-psychologická poradna – tel.: 474 334 487
Policie ČR – Obvodní oddělení Kadaň – tel.: 474 334 534
Orgán sociálně-právní ochrany dítěte – Kurátor pro mládež – Šárka Panušková – tel.:
474 319 663
Krizová centra – K-centrum Kadaň – OS Světlo – Vendula Kadárová – tel.: 725 758 588, Lenka
Halouzková – tel.: 725 543 162
Dům dětí a mládeže Šuplík – Jiří Štěrba – tel.: 777 116 618
Radka o. p. s. Kadaň – Hana Vodrážková – tel.: 737 734 716
Nemocnice Kadaň – tel.: 474 944 341

1

Definitivní rozhodnutí je na řediteli školy.

Příloha 1
Metodický plán k prevenci a řešení šikany na škole ve školním roce 2021/2022
I.

Charakteristika šikany – jedná se o chování, které spočívá v záměru ublížit, ohrozit
nebo zastrašovat žáka, důležitým projevem jsou opakované a cílené útoky vůči jedinci
nebo skupině, může se vyskytovat ve formách fyzických, psychických, sexuálního
obtěžování a zneužívání, novou formou je také kyberšikana, šikana může rovněž
přerůst do forem skupinové trestné činnosti a organizovaného zločinu

II.

Základní postoj školy k šikaně – připuštění její existence, v určitých formách se
vyskytuje na každé škole, spolupráce všech pedagogických pracovníků, jednotné úsilí
všech těchto pracovníků podporovat a prohlubovat dobré vztahy ve třídách, dle
možností ochota spolupracovat s různými institucemi

III.

Odpovědnost školy – jednoznačná je odpovědnost za bezpečnost a zdraví žáků v
průběhu celého vzdělávání, v případě, že učitelé ví o šikaně, musí přijmout opatření a
celou věc řešit, platí povinnost skutečnost oznámit, v případě, že se tak neučiní, hrozí
trestní postih

IV.

Prevence šikany – základem jsou pozitivní vzájemné vztahy – podpora tolerance,
vzájemné úcty a respektu, podpora spolupráce, důraz na právní odpovědnost jedince,
vzdělávání učitelů, stanovení dozorů nad žáky, otevřená komunikace se žáky o
negativních důsledcích šikany, ochota promlouvat se žáky o šikaně v rámci třídnických
hodin, snaha vnímat atmosféru na škole a vztahy ve třídách ze strany učitelů

V.

Nebezpečí šikany – ohrožuje výchovné a vzdělávací cíle školy, dlouho zůstává skrytá,
ohrožuje třídní kolektiv

VI.

Program proti šikanování – bude vytvořen školou, podílet se na něm budou všichni
učitelé s cílem vytvořit bezpečné prostředí na škole, součástí se stane také krizový plán

VII.

Postupy řešení šikanování – základními kroky jsou rozhovory se svědky, s oběťmi a s
agresory, současně také nutnost zajištění ochrany obětem, pokud se naplní podstata
trestného činu, je nutné ohlásit skutečnost policii

VIII. Výchovná opatření – nutná je další práce s agresorem, lze udělit běžná výchovná
opatření stanovená školním řádem, v mimořádných situacích lze použít i další opatření
ve spolupráci s odpovědnými institucemi, nesmí se ovšem zapomínat na práci s celým
třídním kolektivem
IX.

Spolupráce s rodiči – nutné je informovat rodiče, co dělat v případě šikany, důležitá
je taktnost při jednání s rodiči, při výskytu šikany se musí jednat s rodiči oběti i

agresora
X.

Spolupráce se specializovanými institucemi – zejména pedagogicko-psychologická
poradna, pediatři, psychologové, oddělení péče o rodinu a děti, oddělení sociální
prevence, Police ČR

XI.

Zvyšování kompetencí – zejména se jedná o doplnění vzdělání metodika prevence.

XII.

Adaptační kurzy – úspěšným prvkem pro předcházení výskytu problémů při
přechodu ze základní školy na střední školu jsou tradiční adaptační kurzy. Škola se
bude snažit je doplnit o externí výchovné aktivity zvyšující účinnost těchto kurzů při
prevenci.

XIII. Závěrečné shrnutí – v případě selhání pedagoga nebo celé školy při výskytu šikany
hrozí podání stížnosti ze strany poškozených České školní inspekci, tento metodický
plán vychází z pokynu MŠMT Č.j. 24 246/2008-6, celý pokyn je k dispozici u ředitele
školy, u metodika prevence a ve sborovně, během prvních třídních schůzek ve školním
roce seznámí s problematikou šikany rodiče třídní učitelé

Příloha 2
STRATEGIE


Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období
2019 – 2027



Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a
mládeže na období 2019 – 2021

METODICKÉ POKYNY


Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)



Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

VYHLÁŠKY


Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních

Anotace - směrem k prevenci:



Školská poradenská zařízení poskytují bezplatně standardní poradenské služby
uvedené v přílohách 1-3 této vyhlášky (§1)
Standardní činnost poraden - Informační a metodická činnost spočívá zejména:
–

v metodickém vedení práce výchovných poradců, školních metodiků
prevence (1)

–

v metodické pomoci při tvorbě preventivních programů (8)

–

ve spolupráci se SVP při poskytování služeb pro žáky se SPCH a
rizikem vzniku sociálně patologických jevů (9)

–

Obsah poradenských služeb (§ 2, písm. c) kromě jiných činností se
jedná o:

–

prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně
patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního
chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících
se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací



Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými

ZÁKONY


Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon), v platném znění



Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění



Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění



Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů



Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1. ledna 2007)

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
Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2019 – 2024

(Tato příloha vychází z dokumentu MŠMT a zahrnuje hlavní východiska pro naši školu)
Stěžejní principy


Společný postup



Komplexní řešení



Systematičnost



Vyhodnocování získaných informací



Včasný začátek preventivních aktivit (předcházení problémům)



Pozitivní přístup a orientace na kvalitu postojů

Důležité cíle


Minimalizace rizikového chování



Výchova k předcházení rizikovému chování



Koordinace primární prevence



Systematizace vzdělávání pro oblast prevence rizikového chování

Cílové skupiny


Děti a mládež



Rodiče



Veřejnost



Pracovníci v primární prevenci rizikového chování na úrovni školy i mimo školu

Koordinace na vertikální úrovni


MŠMT



Krajský školský koordinátor prevence



Metodik prevence v PPP



Školní metodik prevence

