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Úvod 

Minimální preventivní program školy (dále jen MPP) je nedílnou součástí realizovaného 

školního vzdělávacího programu a je zpracován na základě Metodického pokynu k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28) . Je zaměřen 

na podporu výchovy žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, 

rozvoj jejich sociálně komunikativních kompetencí, vytvoření a udržení zdravého sociálního 

klimatu ve škole. Na realizaci a tvorbě MPP se pod záštitou ředitele školy podílí celý 

pedagogický sbor, ale také odborníci s institucí, které se zabývají prevencí rizikového chování. 

MMP se také zaměřuje na podporou vlastní aktivity žáků. Koordinaci tvorby a vyhodnocení 

realizace provádí školní metodik prevence v úzké spolupráci s výchovným poradcem. 

 

Charakteristika školy:   

Název školy, adresa: 

 

Střední škola stavebních řemesel, Brno-Bosonohy,  

  Pražská 38 

  642 00 Brno 

Zřizovatel: Jihomoravský kraj 

Emailová adresa školy: secretariat@soubosonohy.cz 

Webová stránka školy: www.soubosonohy.cz 

Kontakty: telefon: 547 120 661 

   

Ředitel školy: Ing. Josef Hypr 

  hypr@soubosonohy.cz 

  tel: 547 120 655 

Zástupce ředitele   

teoretické vyučování:   

  Mgr. Zdeněk Měřínský 

  merinsky@soubosonohy.cz 

  tel: 547 120 757 

 

Zástupce ředitele   

odborný výcvik: Ing. Ivan Halavín 

  halavin@soubosonohy.cz 

  tel: 547 120 663 

Zástupce ředitele                           Mgr. Miloslav Knapil 

VMV                                              knapil@soubosonohy.cz 

                                                        Tel:547120641 

 

Ekonomický úsek:                           Jaroslava Vaňková 

                                                          vankova@soubosonohy.cz 

                                                          tel: 547 120 634 

 

Výchovný poradce:                         Ing Lenka Bittmannová 

                                                          bittmannova@soubosonohy.cz 

                                                          tel: 547 120 734 

    

                                                         PhDr.Jana Huňáčková 

     hunackova@soubosonohy.cz  

                                                         tel:  547120726 

 

tel:547120641
mailto:hunackova@soubosonohy.cz


Školní metodik prevence:               Mgr. Arnošt Bár 

                                                         bar@soubosonohy.cz 

                                                         tel: 547 120 732 

 

 

Škola jse státním zařízením, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Rozsáhlý areál se 

nachází v Bosonohách, v západní příměstské části města Brna a je snadno dosažitelný 

prostředky MHD. 

Celý areál školy je postupně modernizován tak, aby co nejlépe sloužil výuce i výchově žáků 

nejen z Jihomoravského regionu. Součástí školního areálu je vše, co je třeba jak pro přípravu 

kvalifikovaných odborníků, tak pro vyžití žáků ve volném čase – budovy pro teoretické 

vyučování, moderní areál dílen pro jednotlivé profese, tělocvična s posilovnou a komplexem 

hřišť, jídelnou a výdejnou stravy. Výsledkem práce při výchově a vzdělávání mladých 

řemeselníků je i trvalá spolupráce s řadou sponzorů – velkých firem poskytujících vše potřebné 

k výuce žákům. 

Výuka je bezplatná. Žákům jsou poskytovány zdarma pracovní oděvy, obuv, nářadí a 

bezpečnostní a ochranné pomůcky.  

V rámci přípravy na budoucí povolání se žáci účastní i mnoha domácích a mezinárodních 

soutěží odborných dovedností, na kterých se umísťují na předních místech. 

Absolventům jsme nápomocni zprostředkovat zaměstnání s trvalou perspektivou a 

nadprůměrnými výdělky u zavedených a prosperujících firem, se kterými škola dlouhodobě 

pracuje. 

 

Základní představitelé primární prevence ve škole: 

 Ředitel školy Ing. Josef Hypr vytváří podmínky pro realizaci prevence, pověřuje 

vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence, sleduje efektivitu 

jednotlivých preventivních aktivit 

 Výchovné poradkyně se zaměřují na individuální kontakt se žáky a jejich rodiči při 

hledání řešení konkrétních problémů, zejména výchovného a vzdělávacího charakteru 

 Školní metodik prevence Mgr. Arnošt Bár koordinuje realizaci MPP ve škole, podílí se 

na vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, zajišťuje hodnocení procesu a 

výsledků MPP, spolupracuje s denním centrem a školním parlamentem na tvorbě 

preventivních programů, spolupracuje s okresním a krajským metodikem preventivních 

aktivit, podílí se na opatřeních při výskytu SPJ ve škole 

 Třídní učitelé jsou nezastupitelnými osobami ve sféře vlivu na atmosféru třídy, na 

vytváření důvěry ve třídě, na podporu otevřené komunikace ve třídě. 

 

               

 

Analýza současného stavu: 

Školní metodik prevence zpracovává evidenci výskytu rizikového chování ve škole. Podle 

závažnosti jednotlivých případů postupuje podle krizových scénářů doporučených 

metodickými pokyny MŠMT a úzce spolupracuje s výchovným poradcem a s vedením školy. 

Závažné případy konzultuje s okresním metodikem prevence či dalšími odborníky. 

Ve škole se osvědčil monitorovací systém rizikového chování žáků, který spočívá v odhalování 

nežádoucích projevů chování našich žáků ve školním prostředí (šikana, intolerance, 

záškoláctví, neprospěch, agresivita, alkohol a kouření, jiné závislosti, atd.). Tento systém je 

založen na úzké spolupráci školní metodičky prevence s výchovným poradcem, třídními učiteli, 

učiteli odborného výcviku a dalšími pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Cílem 

monitorovacího systému je podchycení problémových žáků a naše snaha pomoci jim v řešení 



jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a nenarušovalo 

se tak optimální sociální klima ve třídě nebo ve škole. 

 

 

 

Cíle: 

                  

Základním principem minimálního preventivního program je výchova žáků ke zdravému 

životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. 

V tomto smyslu vedou pedagogové a učitelé odborného výcviku důsledně a systematicky žáky 

k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, 

respektujících identitu a individualitu žáka, rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu 

k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními normami 

a s důrazem na právní a finanční odpovědnost jedince. Z předchozích let se nám potvrdilo, že 

zvolení cílové skupiny, kterou jsou především žáci 1. ročníků, je správné. Tito žáci se jeví jako 

nejvíce riziková skupina. Tento fakt je spojen se změnou prostředí, přestup ze základní školy 

na školu střední, s novými metodami práce, s většími nároky na přípravu do vyučování, s větším 

tlakem na úspěšnost a v neposlední řadě s utvářením vztahů v novém kolektivu. Jedním z cílů 

je také zlepšení spolupráce s rodiči a podpoření jejich motivaci k většímu zájmu o prospěch a 

absenci jejich dětí. I nadále se věnujeme také finanční gramotnosti žáků starších, kteří jsou již 

plnoletí a rádi by se v příštích letech osamostatnili. Velmi důležitou oblastí je také podpora 

smysluplného využívání volného času. 

 

Při realizaci MPP využijeme: 

 Programové nabídky Poradenského centra, Sládkova. Akcí dle nabídky centra se 

zúčastní především žáci 1. ročníků. (zajišťuje metodik, třídu doprovází TU, s 

vypracovaným hodnocením třídy na základě absolvovaného školení. S výsledky je 

seznámen TU, metodik a výchovný poradce). 

   

 V případě vzniku problémového kolektivu bude využito zážitkových programů z 

nabídky centra, kdy bude následně s rizikovým kolektivem pracováno dle doporučení 

odborníků na základě zjištěného. (zajišťuje metodik, zodpovídá TU a metodik) 

 Nabídky spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi s odpovídající pracovní 

náplní, např. Policie ČR, občanská sdružení (zajišťuje metodik) 

 Individuálních pohovorů s problémovými žáky dle aktuální situace(pomoc při řešení 

problémů poskytuje metodik, výchovný poradce a TU) 

 Existence nástěnky umístěné v prostorech školy, které jsou vyčleněny na problematiku 

rizikového chování. Nástěnky poskytují kontakty na organizace a instituce zabývající 

se širokou probematikou rizikového chování, poskytují návod kde a jak hledat pomoc, 

přináší aktuální témata, názory a zajímavosti sledované problematiky.  

 Vyučovacích hodin hlavně občanské nauky, kde je možné přizpůsobit vyučovací náplň 

daným problémům a využít videoprogramů, článků z tisku, diskuze, a hodin tělesné 

výchovy. 

 Práce TU a jeho výchovného působení na třídu při využití např. třídnických hodin 

 Spolupráce s rodiči, které je možné zapojit do procesu prevence, informovat je v rámci 

hovorových hodin, při individuálních pohovorech, pomocí osvětových brožur či pomocí 

materiálů vypracovaných školou. (zodpovídá TU a metodik) 

 Informačních brožur obsahově se týkajících zneužívání návykových látek a varujících 

před pohlavními nemocemi, z nichž nejnebezpečnější a přesto podceňovanou je AIDS. 

Brožury budou rozdány všem žákům 1. ročníků. Dále budou zmiňované materiály volně 

k dispozici ve školní knihovně. (spolupracuje TU, zodpovídá metodik) 



 

 

 

Seznámení pedagogického sboru s filozofií programu a jeho zaangažování do jeho 

realizace: 

 

 

Školní metodik prevence informuje pedagogický sbor na provozní poradě o hlavních přístupech 

aktualizovaného MPP a zprostředkuje aktializaci na PC i ve sborovně. Pedagogům jsou v 

průběhu celého školního roku předávány odborné informace o problematice rizikového 

chování, o nabídkách programů, o metodách a formách specifické primární prevence. 

Pedagogové zařazují témata rizikových jevů chování do výuky ve svých předmětech, zejména 

v OBN, CJL. 

 

 

Závěr: 

Pevně věřím, že se v tomto školním roce budeme moci pyšnit minimem případů problémového 

chování a pokud se nějaké případy vyskytnou, budeme schopni najít optimální řešení nejen při 

jednání s žáky, ale také při jednání s jejich rodiči. Vycházíme z teorie, že lepší je problémům 

předcházet. Preferován je pozitivní přístup, který vychází z poznání, že lepší je spolupodílet se 

na vzájemně přínosné nestresující komunikaci a upřednostňovat aktivity, které přinášejí 

pozitivní prožitky, než pouze poskytovat informace o nežádoucích jevech. Důraz je přitom 

kladen na posilování zdravého sebevědomí, samostatného rozhodování a řešení problému, 

rozvoj zdravého životního stylu. 

 

Přílohy: 

1.Krizový plán při řešení rizikového chování 

2.Krizový plán při řešení kyberšikany 

3.Krizový plán při řešení výskytu návykových látek 

4.Seznam kontaktů klientům 

5.Legislativa pro oblast prevence 

 

 

Tento zpracovaný materiál je otevřeným dokumentem, který bude aktuálně doplňovaný a 

přehodnocovaný. 

 

 

V Brně, 3. 9. 2018 

 

…………………………….. 

Mgr. Arnošt Bár  

Školní metodik prevence 

 

…………………………….. 

Ing. Josef Hypr  

Ředitel školy 

 

 

Příloha č. 1 

Krizový plán při řešení šikany 



 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování 

 student je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády 

 přestávkách vyhledává blízkost pedagogů 

 působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči 

 jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje 

 stále postrádá nějaké své věci 

 odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy 

Přímé znaky šikanování 

 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé 

žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní 

přezdívkou nebo „legrací“ zranitelný 

 příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, 

a skutečnost, že se jim podřizuje 

 honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, 

že je oběť neoplácí 

 

Postup školy a vyučujících v případě konkrétního případu šikany ve škole 

 zastavit násilí, přivolat další pedagogy (nejlépe ŠMP a VP prostřednictvím zástupců) a 

domluvit s nimi spolupráci při vyšetřování 

 postarat se o oběť, poskytnout jí nejnutnější pomoc a ochranu (pocit bezpečí), v případě 

vážného zranění zajistit lékařskou péči a informovat rodiče 

 neprodleně informovat vedení školy, příslušné třídní učitele, (VP, ŠMP – pokud ještě 

nebyli informováni), případně další vyučující prostřednictvím vyslaného studenta, 

nenechat třídu bez dozoru, v případě odloučeného pracoviště zajistíme ochranu a 

bezpečí oběti  

 zabránit domluvě třídy (křivá výpověď) prostřednictvím dozoru ve třídě 

 

Krizový plán při řešení kyberšikany 

 

1.důkladně vyšetřit všechny incidenty 

 a to tak, abyste mohli v případě nutnosti kázeňsky postihnout ty studenty, kteří se 

kyberšikany dopustili 

 jakmile je agresor identifikován, zvolit takové řešení, které je odpovídající závažnosti 

prohřešku a důsledkům, které způsobil 

 

2.ponechávat si všechny důkazy kyberšikany 

 založte si složku, kde budete mít všechny snímky obrazovky, zprávy, záznamy apod. 

 můžete demonstrovat závažnost chování a jeho dopad na školu 

 je to rozhodující zejména v případech, kdy máte v úmyslu studenty formálně potrestat 

(např. podmínečným vyloučením nebo vyloučením) 

 

3.zajistit si podporu a pomoc externího pracovníka 

 nejlépe toho, se kterým má škola navázanou spolupráci 

(především v případě, že kyberšikana zahrnuje reálně ohrožení bezpečnosti žáků nebo 

zaměstnanců školy) 

 

4.informovat rodiče kyberagresora 

 chování jejich dítěte je bráno vážně a na škole nebude tolerováno 



 

5.poučit rodiče o tom, že mohou kontaktovat právníka 

 některé případy kyberšikany nespadají do kompetencí školy a rodiče mohou mít zájem 

řešit situaci jinými cestami – mohou zažalovat kyberagresora u občanského soudu 

např. za obtěžování, úmyslné vystavování nepříjemným zážitkům, stresu atd. 

 

6.kontaktovat mobilního operátora 

 v těch případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím mobilního telefonu 

(mobilní operátor shromažďuje data, která mohou sloužit jako důkaz, než je vymaže, uchovává 

je nějakou dobu na svých serverech) 

7.Kontaktovat a spolupracovat s MySpace, Facebookem, nebo jakýmkoli jiným webovým 

prostředím 

 tam, kde ke kyberšikaně došlo 

 zaměstnanci jsou zvyklí spolupracovat při řešení kyberšikany a mohou vám asistovat 

při odstranění závadného obsahu, shromažďování důkazů, nebo vám mohou poskytnout 

kontakt na někoho, kdo vám může pomoci 

 

8.Používat kreativní strategie neformálních řešení 

 především v případech méně závažných forem kyberšikany, které nevyústily do 

závažné újmy oběti 

 

Je důležité odsoudit kyberšikanu – poslat zprávu zbytku školy, že šikana v jakékoli 

formě je nemorální, špatná. 

 

Jak rodič nebo učitel rozpozná kyberšikanu? 

 rozpoznat kyberšikanu je obtížnější, než tomu je u klasické šikany 

 vhodné je pozorovat chování dítěte ve škole, hlavně o přestávkách 

 lze zachytit varovné signály 

 lze zachytit přímé (chování okolí vůči dítěti) a nepřímé (chování nebo vzhled dítěte) 

ukazatele přítomnosti šikany ve třídě 

 

Nepřímí ukazatelé kyberšikany/oběti: 

 dítě náhle přestane používat počítač 

 často mění chování a nálady 

 před cestou do školy trpí bolestmi břicha nebo hlavy 

 je nervózní nebo nejisté při čtení e-mailů nebo SMS zpráv v mobilu 

 nechce/bojí se chodit do školy nebo vůbec mezi lidi 

 je rozčilené, expresivní nebo frustrované při odchodu od počítače 

 vyhýbá se rozhovoru o tom, co dělá na počítači 

 stane se nepřirozeně uzavřené vůči kamarádům nebo rodině 

 chodí „za školu“ 

 zhorší se jeho prospěch ve škole 

 pobývá v blízkosti učitelů 

 vystupuje ustrašeně 

 má smutnou náladu 

 je apatické, někdy naopak nezvykle agresivní 

 ztratilo zájem o učení 

 má poruchy soustředění 

 vrací se ze školy pozdě 



 špatně usíná, má noční můry 

 

Nepřímí ukazatelé kyberšikany/agresora: 

 úmyslné ponižování 

 hrubé žertování a zesměšňování 

 nadávky 

 neustálé kritizování a zpochybňování 

 poškozování a krádeže osobních věcí 

 poškozování oděvu 

 výsměch 

 pohrdání 

 omezování svobody 

 bití, kopání, jiné tělesné ubližování 

 

 

Krizový plán při řešení výskytu návykových látek 

 

1)Žák užívá alkohol, drogy v době vyučování a přestávek, v areálu školy nebo žák přijde 

do školy pod vlivem alkoholu nebo nepovolené drogy (omamné nebo psychotropní látky 

– 

OPL): 

 

Protože nejsme schopni posoudit závažnost intoxikace a předvídat další vývoj zdravotního 

stavu žáka, v každém případě: 

 

v budově Pražská 38b a dílny: 

 okamžitě přivoláme školního metodika prevence (ŠMP) a výchovného poradce (VP) 

 ŠMP, VP volají záchranku a kontaktují zákonného zástupce žáka 

 v nepřítomnosti ŠMP a VP informujeme vedení školy. V nepřítomnosti vedení školy 

zajistíme stejný postup sami 

(v případě, kdy usoudíme, že záchranka není nutná, kontaktujeme zákonného zástupce žáka a 

trváme na tom, aby si žáka přišel na odloučené pracoviště vyzvednout, a zároveň posíláme 

informaci ŠMP a VP) 

 

na odloučených pracovištích: 

 v případě intoxikace voláme záchranku, kontaktujeme zákonného zástupce žáka (v 

případě, kdy usoudíme, že záchranka není nutná, kontaktujeme zákonného zástupce 

žáka a trváme na tom, aby si žáka přišel na odloučené pracoviště vyzvednout, a zároveň 

posíláme informaci ŠMP a VP) 

 

2)Žák přinese do školy alkohol, OPL, předvádí, nabízí, prodává: 

a)Při snaze zabránit šíření této látky: 

 

v budově Pražská 38b a dílny: 

 okamžitě přivoláme ŠMP nebo VP prostřednictvím vyslaného žáka, zamezíme žákovi 

v opuštění svého místa 

 ŠMP nebo VP uloží látku do obálky se záznamem o zabavení, který obsahuje datum, 

čas, popis zabavených předmětů, komu patří nebo byly zabaveny, kde, kým a za jakých 

okolností, podpisy ŠMP nebo VP, dále toho, komu byla látka zabavena (odmítne-li 



podpis, napíše se místo jeho popisu – odmítl podepsat) a třetí dospělé osoby 

 obálku ŠMP nebo VP uloží v trezoru v kanceláři školy a vedení školy kontaktuje Policii 

ČR, ŠMP nebo VP kontaktuje zákonné zástupce toho, komu byla látka zabavena 

na odloučených pracovištích: 

 prostřednictvím vyslaného žáka přivoláme dalšího zaměstnance SŠP (nejlépe VUOV), 

zároveň zamezíme žákovi v opuštění svého místa 

 vložíme látku do obálky se záznamem o zabavení, který obsahuje datum, čas, popis 

zabavených předmětů, komu patří nebo byly zabaveny, kde, kým a za jakých okolností, 

zajistíme podpis svůj a kolegův, dále podpis toho, komu byla látka zabavena (odmítne-

li podpis, napíše se místo jeho podpisu – odmítl podepsat), poté kontaktujeme 

zákonného zástupce žáka a trváme na tom, aby si žáka přišel vyzvednout 

 obálku doručíme prostřednictvím VUOV do rukou ŠMP nebo VP, kteří ji uloží v 

trezoru v kanceláři školy a vedení školy kontaktuje Policii ČR 

 

b)Látku se nepodařilo zabavit (majitel ji odmítá vydat): 

 

v budově Pražská 38b a dílny: 

 okamžitě přivoláme ŠMP nebo VP prostřednictvím vyslaného žáka a zamezíme žákovi 

v opuštění svého místa, aby nedošlo k likvidaci látky 

 ŠMP a VP odvedou žáka mimo kolektiv, vedení školy kontaktuje Policii ČR a ŠMP 

kontaktuje zákonného zástupce žáka 

 

na odloučených pracovištích: 

 prostřednictvím vyslaného žáka přivoláme dalšího zaměstnance SŠP (nejlépe VUOV) 

a zároveň zamezíme žákovi v opuštění svého místa, aby nedošlo k likvidaci látky 

 poté odvedeme žáka se všemi jeho věcmi mimo kolektiv a dopravíme ho na budovu 

Pražská 38b 

 ŠMP nebo VP kontaktuje zákonného zástupce a vedení školy kontaktuje Policii ČR 

 

3)Ve škole nebo na odloučeném pracovišti jsme nalezli drogy nebo vybavení k jejich 

užívání: 

 

 okamžitě přivoláme ŠMP nebo VP 

 ŠMP nebo VP uloží nalezené věci do trezoru v kanceláři školy a informuje vedení školy 

 ŠMP provede záznam o případu (kdy, kde, co, kdo nalezl) 

 

na odloučených pracovištích: 

 okamžitě přivoláme VUOV 

 vložíme látku nebo vybavení do obálky se záznamem, který obsahuje datum, čas, popis 

látky nebo předmětů, zajistíme svůj podpis 

 VUOV dopraví obálku ŠMP, který provede záznam o případu (kdy, kde, kdo, co nalezl) 

a uloží nalezené věci do trezoru v kanceláři školy a informuje vedení školy 

 


