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  Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 
 
 

 

Minimální preventivní program (dále MPP) 

Pro školní rok 2012-2013 upravila Mgr. Jana Masaryková 

 

Minimální preventivní program má pomoci pedagogickým pracovníkům školy vytvořit 

vhodné prostředí pro výchovu studentů ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat 

snižovat výskyt rizikového chování jakými jsou  fyzické i psychické závislosti, nezdravé 

mezilidské vztahy a další. 

Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily 

motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, 

samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových 

technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se 

sociálními partnery, školskou radou, rodiči.  
 

Aktivity školy  
SPŠS je fakultní školou Pedagogické školy, je členem Sdružení středních škol OK, je členem  

Asociace průmyslových školy v ČR. Spolupracuje s Národním ústavem odborného 

vzdělávání UNIV. Úzce spolupracuje s OHK.  

Naše škola pořádá ples, zúčastňuje se několika charitativních akcí do roka (např. Zasukované 

tkaničky, Světluška, Píšťalka…) účastní se s výraznými úspěchy soutěží vyhlašovaných 

různými subjekty z oblasti školství, ekologickými organizacemi a odbornými školami i 

soutěží pořádaných sdruženími firem z oboru strojírenství a vysokými školami. 

Během studia se žáci účastní exkurzí nejen ve vybraných podnicích s cílem získat představu 

o praxi, ale také historických a poznávacích zájezdů či mezinárodních výměn. 

 

Krátkodobé cíle 

- Zvýšení informovanosti vyučujících o rizikovém chování a o způsobech řešení problémů 

(nástěnka, distribuce publikací, zřízení složky školního metodika na školním portálu) 

http://www.spssol.cz/
mailto:spssol@spssol.cz
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- zvýšení informovanosti studentů v oblasti rizikového chování (přednášky, prožitkové 

lekce…)  

- provádění a dodržování nařízení ohledně kouření, užívání alkoholických a dalších 

omamných ve školních prostorách, okolí školy a na školních akcích (kázeňská opatření dle 

školního řádu) 

- zmapování současné situace ve škole (dotazníky pro studenty), spolupráce s třídními učiteli 

(zpětná vazba) 

- zlepšit komunikaci s rodiči (informovaní rodičů o možnosti konzultací, stanovení 

konzultačních hodiny) 

- začlenění preventivních témat do výuky (tělesná výchova, občanská výchova apod.), 

spolupráce s vyučujícími jednotlivých předmětů 

- seznámit žáky se závislostmi na virtuálních drogách a informovat o rizicích, které s sebou 

nesou - znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí… (přednášky, případně SOČ-

výzkum samotnými studenty, prezentace výsledků, spolupráce s Katedrou psychologie 

FFUP ) 

 

Dlouhodobé cíle 

- předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům 

v chování žáků:  

a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 

multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a 

xenofobie, homofobie 

b) záškoláctví,  

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling 

d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

- zajistit pohodlný prostor pro dojíždějící studenty pro čas před a po vyučování a také během 

přestávek v návaznosti na programy a výuku školy, zajímat se o svět mladých lidí 

- zajistit co nejširší spektrum volnočasových aktivit dle zájmu studentů (spolupráce s DDM, 

taneční školou apod.) 

- podporovat studenty v jejich tvořivosti, zvýšit jejich zájem o sport a zdravý životní styl 

- vytvořit zdravé, příjemné a zároveň stimulující školní prostředí 

- usilovat o dobré vztahy mezi rodiči a školou, zapojovat rodiče do aktivit školy 

- navázání spolupráce s Katedrou psychologie FFUP Olomouc (umožnění praxe VŠ 

studentům, práce se skupinou v rámci adaptačního kurzu apod.) 

 

Plánované akce 

adaptační kurz pro 1. ročník (3.-5.9.2012, Radíkov) 

Hlavním cílem adaptačního kurzu je seznámení a utužení nového třídního kolektivu, 

vytvoření koordinace a spolupráce mezi studenty tak, aby se více poznali, naučili se spolu 

komunikovat a spolupracovat, vzájemně si pomáhat, tolerovat jeden druhého a vytvořili si 

takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Pomocí různých aktivit mají studenti 

možnost svěřit se svými obavami z nového kolektivu, školy, vyučujících apod.  

Plán organizace adaptačního kurzu 

1.fáze seznámení : aktivity (verbální i neverbální) zaměřené na  vzájemné představení,  

                          seznámení, zapamatování si jmen a osob v rámci týmu i celé třídy (čím je  

                          třída charakteristická, významné osobnosti třídy apod.) 

2.fáze komunikace a spolupráce : aktivity (verbální i neverbální) zaměřené na    

                          komunikaci, vzájemnou spolupráci v rámci jednotlivých týmů i celé třídy,  

                          plnění jednotlivých úkolů  

3.fáze prezentace výsledků práce : studenti prezentují výsledky své práce nejen v rámci  

                          třídy, ale v rámci celého ročníku (co o sobě víme) 
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Tento kurz je rovněž zaměřen na prevenci rizikového chování jako je šikana (přednáška –

Mgr.Ivan Stanko, DiS.), a také na zmapování situace z hlediska užívání návykových látek.  

Součástí kurzu jsou i třídnické hodiny (dotazníky třídního učitele, pravidla třídního kolektivu, 

školní řád atd.) 

 

- Dotazník na zmapování šikany 2. a 3. ročník 

- Dotazník na zmapování atmosféry ve škole 2., 3. a 4. ročník 

- Dotazník ke zmapování užívání cigaret, alkoholu a drog 1. ročník (adaptační kurz), 2.-4.  

ročník 

- ostatní akce průběžně dle nabídky (přednášky, prožitkové lekce, projekty…) 

  

Další aktivity 

- zájezdy (literárně historická exkurze-Praha,  předvánoční Vídeň,  Strojírenský veletrh–4. roč.)  

- Lyžařský kurz pro 1.roč. 

- účast na středoškolských hrách (fotbal, stolní tenis, plavání atd.) 

- olympiády (cizí jazyky, matematika) a další soutěže – odborné (AutoCAD, Inventor…) 

volnočasové (šachy, piškvorky, sudoku…) 

- kulturní akce pořádané školou (maturitní ples)  

- návštěva Okresní knihovny a Vědecké knihovny 

- exkurze do strojírenských podniků  

- pasování 1. ročníků (27.9. 2012) 

- Studentské volby (6.9. 2012) 

- Burza učebnic (září) 

- Sběr papíru 

- Den mobility, Dny otevřených dvěří, Výukový den, Scholaris aj. 

- účast na celostátních charitativních akcích (Světluška, Zasukované tkaničky apod..)  

- školní časopis  Ložiskoviny  

- SOČ 

…. 

 

Zájmové kroužky pro studenty 
Pro doplnění dovedností a v určité míře i k motivaci žáků jsou na škole vedeny zájmové 

kroužky v oblasti praktické technické tvořivosti, v ovládání počítačových aplikací v oblasti 

strojírenství, kroužky pro zvýšení úrovně jazykových znalostí a znalostí v matemetice, 

počítačové gramotnosti v běžných počítačových aplikacích. Konkrétní náplň kroužků se 

přizpůsobuje potřebám žáků. Na škole je možné navštěvovat i autoškolu a zakončit ji 

získáním řidičského průkazu. 

 

Přehled kroužků: 

Příprava na SMZ z ANJ 

Matematika-pomocná ruka 

Matematická příprava k maturitě a ke studiu na VŠ 

Základy deskriptivní geometrie 

Kroužek CAD pro 1. ročník 

Příprava k maturitě 

Autoškola 

F1 ve školách 

Psaní všemi deseti 

Technická angličtina 

 

Školní řád 
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Školní řád (viz http://www.spssol.cz/?tema=34) 

byl zpracován tak, aby odpovídal Úmluvě o právech dítěte, Ústavě ČR.   

Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním 

fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku sociálně patologických jevů. 

Je přísně zakázáno v prostorách všech pracovišť školy i mimo školu při činnostech 

organizovaných školou kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, zejména 

drogy. Také je zakázáno jejich nošení, držení, distribuce a zneužívání. Nejsou tolerovány 

jakékoliv projevy šikanování, rasismu a intolerance. 
 

 

 Kontaktní a poradenská centra v Olomouci: 

 

Sdružení Podané ruce, K-centrum Walhalla 

Sokolská 551/48, 772 00 Olomouc  

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Řeřichová, DiS 

tel. +420 585 220 034 

e-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz   

www.podaneruce.cz 

 

P-centrum 

Laffayetova 47/ 9,772 00 Olomouc  

Kontaktní osoba: Markéta Rodryčová 

tel. +420 585 221 983 

e-mail: info@p-centrum.cz   

www.p-centrum.cz 

 

Ambulance AT při FN Olomouc 

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 

Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Šmoldasová 

tel.  588 444 618 

fax: 585 413 841 

e-mail: smoldasj@fnol.cz 

www.fnol.cz 

 

Centrum krizové intervence 

(psychiatrická a psychologická ambulance) 

Dolní náměstí 33, 779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: MUDr. Libor Gronský 

tel. 585  223 737 

 

Pedagogicko-psychologická poradna 

U sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc 

 tel. +420 585 221 045  

email: ppp@ppp-olomouc.cz 

www.ppp-olomouc.cz 

  

Krajský protidrogový koordinátor- KÚ Olomouc 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: PhDr.Ladislav Spurný 

tel.+420  585 508 575 

e-mail: l.spurny@kr-olomoucky.cz 

www.kr-okomoucky.cz 

 

http://www.spssol.cz/?tema=34
http://www.podaneruce.cz/
mailto:info@p-centrum.cz
http://www.p-centrum.cz/
mailto:smoldasj@fnol.cz
http://www.fnol.cz/
mailto:ppp@ppp-olomouc.cz
http://www.ppp-olomouc.cz/
mailto:l.spurny@kr-olomoucky.cz
http://www.kr-okomoucky.cz/
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Literatura: 
- časopisy : Prevence  

                       Závislosti a my 

- informační bulletiny  

              : MUDr. Jiří Presl -Drogy- poznej svého nepřítele   

             : MUDr. Josef Richter, CSc.- Likvidační životní styl 

    : Sdružení Linka Bezpečí – Děti a jejich problémy  

    : PhDr. Martin Hajný, Richard Kořínek, Mgr. Michal Majer- Rodina a drogy 

 

 

Internetové stránky :  

www.kr-olomoucky.cz                                   www.drogy.net 

www.odrogach.cz                                           www.volny.cz/metodik 

www.drogy-info.cz                                         www.msmt.cz 

www.sananim.cz                                             www.brana.cz/zdrskola 

www.drogovaporadna.cz                                www.linkabezpeci.cz 

www.p-centrum.cz 

 

 

 

 

Školské dokumenty 

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 2006/2007-51 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti jevům 

rasismu, xenofobie a intolerance, č.j. :  14423/99-22 

Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení, č.j. : 24 246/2008-6 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví, č.j. : 10194/2002 –14 

Informace pro školské úřady, školy a školská zařízení: Spolupráce škol a předškolních 

zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality 

na dětech a mládeži páchané, č.j. 14 144/98-22 

 

 

 

 

http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.drogy.net/
http://www.odrogach.cz/
http://www.volny.cz/metodik
http://www.drogy-info.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.sananim.cz/
http://www.brana.cz/zdrskola
http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.p-centrum.cz/

