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Minimální preventivní program školy 
 
Tematické priority školy v prevenci rizikového chování pro š.r. 2019/20: 
  

návykové látky, tabákové výrobky a alkohol 
šikana a kyberšikana 
interpersonální chování a komunikace žáků 
bezpečný sex a problematika AIDS 

 oživení činnosti školní samosprávy žáků 
extremismus – politický, náboženský 
záškoláctví a školní neúspěšnost 

 implementace problematiky „společného vzdělávání“ (inkluze) 
 
Realizace vyplývající ze ŠVP a norem školy (školní řád) 
 
- aplikace problematiky prevence rizikového chování v rámci průřezových témat ŠVP 
- zařazení tematiky do předmětů – Občanská výchova, Český jazyk, Ekonomika, IT, Základy  
  přírodních věd, Potraviny a výživa, Tělesná výchova 
- aplikace sankčních norem a opatření školního řádu pro oblast rizikového chování 
- průběžné vytváření life self management a social skills v prostředí žáků 
 
Přímá preventivní činnost MP, VP a TU s žáky a třídními kolektivy 
 
- uvedení 1.ročníků do problematiky primární prevence školy při nástupu ke vzdělávání, 
- systematické vstupy MPP a VP do všech třídních kolektivů v průběhu školního roku na  
  témata stanovených ročních priorit (využívání suplovaných hodin), 
- činnost MPP při přípravě a realizaci adaptačních kurzů prvních ročníků, 
- činnost MPP - lyžařské výcvikové kurzy a sportovní dny, výjezdy žáků do zahraničí, 
- třídnické hodiny. 
 
Odborná poradenská činnost MP 
 
-  informace a výstupy pro pedagogy školy o rizikovém chování v podmínkách školy, 
-  práce s žáky na téma prevence v prostředí v sociálních sítí (facebook, skype, email…), 
-  průběžné streetwork činnosti, 
-  práce s podměty ze schránky důvěry, 
- vyžádané i zásahové konzultace a intervence v diagnostikovaných případech (20-30) ročně, 
- podpora zákonným zástupcům žáků a komunikace s nimi. 
 
Podpůrné aktivity a akce 
 
-  realizace projektu „Právo pro každý den“ s příslušníky Městské policie Karlovy Vary v prvních a 
druhých ročnících 
-  akce k měsíci boje proti AIDS – sexuální výchova 
-  účast v projektu sexuální výchovy a prevence „kondomy Pepíno“  
-  účast na charitativní akci Květinový den s předcházejícím výkladem problematiky a kampaně, 
-  účast na akci Čistíme město 
-  úvod do dobrovolného dárcovství krve žáky školy  
- „Žijeme tu s vámi“ prezentace zahraničních žáků školy na téma vánoce a konec roku v jejich 
rodných zemích 
- „Žiji, na co mám aneb Do kasičky plus a z kasičky minus“ – finanční gramotnost – G1, G2 
- Abstinent – filmové představení na podporu prevence alkoholismu – prosinec 19, únor 20 
- pokračování akce Revolution train – akce na téma drogové prevence – leden 2020 
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- Nehodou to začíná – akce na podporu BESIP 
- Den zdraví – akce v centru bezpečnosti a prevence v KV – Záchranný kruh – MP Karlovy Vary 
 
Monitoring a identifikace rizikového chování žáků a systém včasného varování 
 
-  sociometrie třídních kolektivů ve spolupráci s PPP, únor – duben  2020 
-  spolupráce s Městskou policií Karlovy Vary - represívní postup v případech kouření 
-  spolupráce s Městskou policií Karlovy Vary – program „Právo pro každý den“. 
-  práce s TU na prevenci šikany - zachycování varovných signálů, tvorba vnitřních pravidel třídy a 
jejich dodržování, vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě,  
-  monitoring procesu ostrakismus - agrese jednotlivců - agrese jádra - totalita kolektivu 
-  vyhledávání potencionálních rizik streetworkingovými aktivitami 
-  získávání přehledu o osobnostních zvláštnostech žáků a jejich zázemí. 
- monitoruje užívání drog - multispektrální testery na drogy.  
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Použité zkratky : 
 
ZŘ TV  zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
ZŘ PV  zástupce ředitele pro praktické vyučování 
TU  třídní učitel 
VUOV  vedoucí učitel odborného výcviku 
UOV  učitel odborného výcviku 
OP  odloučené pracoviště 
ŠVP  školní vzdělávací program 
 


