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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, 373 72 Lišov

Jméno a příjmení školního
metodika prevence
Telefon
E-mail

Mgr. Brigita Jindrlová

Mgr. Marie Benedová
739 633 030, 387 994 653
reditel@sou-lisov.cz

777 604 301
bjindrlova@sou-lisov.cz

Jméno a příjmení výchovného Mgr. Vít Šmíd, Ing. Marta Maršíková
poradce
Telefon
604 494 330, 731 977 145
E-mail
vsmid@sou-lisov.cz, mmarsikova@sou-lisov.cz

SŠ – ostatní
Celkem

Počet tříd

Vých. skupiny

Počet žáků/studentů

15
15

4
4

227
227
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A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ
MPP
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE
Sociální a jiné okolí školy
Škola se nachází v menším městečku poblíž Českých Budějovic. V okolí školy není žádné škodlivé
prostředí. Polovina žáků bydlí přes týden na internátu a polovina dojíždí denně do školy. Na praxi
chodí studenti v menších skupinkách vždy pod dohledem mistra odborného výcviku.
Nezdrženlivé a agresivní chování, záškoláctví, poruchy komunikace, nadužívání návykových látek
a rizikové sexuální chování jsou charakteristiky, které jsou v období dospívání poměrně časté, mezi
učňovskou mládeží obzvlášť.
U našich žáků, kteří patří z většiny k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pak často tyto
formy chování vedou k negativním důsledkům handicapujícím je samé a také celou společnosti,
v níž se tyto nežádoucí sociální fenomény projevují. Na druhou stranu je třeba říct, že díky tomu, že
do naší školy docházejí děti s různými omezeními či handicapy, učí se být vůči sobě tolerantní
a ohleduplní, v případě potřeby si pomoci.
Spolupráce školy s odděleními sociálně právní ochrany dětí a mládeže je většinou omezená pouze
na vypracování posudků, chybí zpětná vazba, z důvodu přetížení těchto oddělení.
1.

2. Informace od pedagogů
V oblasti SPJ je mezi pedagogy největší zájem o tyto problematiky:
a) prevence zneužívání návykových látek
b) včasné rozpoznání příznaků šikany
c) možnosti zvládání agrese
d) legislativa v oblasti prevence rizikového chování

Informace od rodičů
Stále přetrvává letitý problém, že někteří naši žáci pocházejí ze sociálně málo podnětného prostředí,
a proto z tohoto důvodu je komunikace s rodiči velmi obtížná. Kouření, požívání alkoholu i
zneužívání návykových, opakovanou absenci velmi často u svých dětí tolerují. Na třídní schůzky se
dostavují většinou rodiče žáků bezproblémových. V případě, že jsou pozváni rodiče žáků
problémových, často se bez omluvy nedostaví ani na výchovnou komisi, kterou svolává ředitel
školy.
3.

4. Informace od žáků
Snahou třídního učitele by mělo být, aby ve třídě panovala pohoda a aby se vytvořilo pozitivní
klima pro školní práci. Ve školním roce 2021/2022 budou pro žáky 1. ročníků uspořádány kurzy
podpory sociálního klima ve třídě.
Dílčí cíle kurzu budou:
 umožnit třídě a třídnímu učiteli na počátku školního roku v novém stupni vzdělávání
vzájemné poznávání na emocionální a fyzické rovině
 podpořit získávání pozitivní zkušenosti se spolužáky, s třídním učitelem i učitelem OV
 pomoci k vyjasňování si očekávání a vyrovnání se s přechodem na středoškolský typ studia
 navodit atmosféru pro utváření sociálních vazeb.

Kurz podpory sociálního klima ve třídě bude probíhat v měsíci září. Třídní učitelé si společně se
školním psychologem připraví pro žáky aktivity, o kterých byli informování metodikem prevence
rizikového chování.
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Třídní učitel v rámci svých třídnických hodin řeší i problémy, které se mohou ve třídě vyskytnout.
Třída očekává aktivní podíl učitele na řešení. Třídní učitel může používat tyto nástroje pro práci
s celou třídou při řešení problémů:
 zadání screeningového dotazníku a diskuze nad výsledky se žáky
 diskuze nad výsledky s dalšími pedagogy a odborníky
 intervence ve třídě
 zařazení dalších skupinových sezení (kohezní a kooperativní hry)
Pravidelně 1x za měsíc svolává ředitel školy radu žáků školy. Zástupci tříd se při těchto schůzkách
mohou vyjádřit k problémům, které je zajímají, a jsou ředitelem školy informováni o chodu učiliště.
V budovách škol pro obory H a E jsou umístěny schránky důvěry a je zřízena i e-mailová schránka
důvěry – schranka@sou-lisov.cz. Dotazy žáků se týkají spíše provozních záležitostí.
Hodnocení MPP minulého školního roku
Preventivní aktivity byly vyhodnoceny v závěrečné
preventivního programu za školní rok 2020/2021.
5.

zprávě o

plnění

minimálního

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE
1. Sociálně maladaptivní chování (alkohol, drogy, sekundární kriminality)
Úkol pro všechny pedagogické pracovníky:
 individuální pohovor s problémovým žákem
 diskuze se třídou nebo pracovní skupinou na téma „Specifická a společná rizika, kriminální
chování spojené s drogami – epidemiologie užívání drogy“
 včasné rozpoznání problému – řešení
 sociální a zdravotní rizika pravidelného konzumu marihuany
 postavení alkoholu jako společensky tolerované a schvalované drogy
 časté symptomy problému s alkoholem u dospívající mládeže
 prevence, co je závislost, léčba
2. Řešení záškoláctví
Pedagogické trojky ve složení třídní učitel, učitel odborného výcviku a vychovatel se pravidelně
schází 1x za měsíc. V případě aktuálního problému pedagogickou trojku svolává mimořádně třídní
učitel.
3. Zlepšení komunikace s rodiči
Telefonické informace třídních učitelů, zvací dopis na třídní schůzky, popř. na osobní setkání
s třídním učitel a učitelem OV. Problém je, že se rodiče často bez omluvy nedostaví, v případě
řešení záškoláctví svolává výchovný poradce na pokyn třídního učitele výchovnou komisi.
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C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY

I.

V oblasti přímé práce pedagogů
Školní řád
1. 9. 2020 vstoupil v platnost aktualizovaný Školní řád Středního odborného učiliště, Lišov, který
vypracoval kolektiv pedagogických pracovníků. Školní řád byl projednán na pedagogické radě a
schválen ředitelkou školy. Podmínky zajištění ochrany žáků před projevy rizikového chování jsou
rozpracovány podle pokynů MŠMT ČR a Policie ČR.
Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor – organizace, odborník
Odborná vzdělávání pedagogických pracovníků budou
plánována aktuálně v průběhu školního roku s ohledem
na aktuální situaci a vzhledem k situaci s onemocněním
COVID-19.
Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků nebudou jednotlivá školení objednávána,
ale bude se rozhodovat podle aktuální nabídky.
II.

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP
Na třídních schůzkách budou rodiče žáků seznámeni s možností kontaktu na metodika prevence
rizikového chování.
1.

Aktivity pro rodiče
Název aktivity

Datum konání

Schůzka se zákonnými zástupci žáků 1. ročníků
Třídní schůzky

1. 9. 2021
26. 11. 2021, 22. 4. 2022

Realizátor,
přednášející
ředitel SOU
třídní učitelé

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity
Dny otevřených dveří
Lišovské slavnosti
Další akce budou plánovány aktuálně v průběhu školního roku
s ohledem na aktuální situaci vzhledem ke COVID-19.
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PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY
Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce
Realizátor

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení
(např. předávání informací, prožitková aktivita,…)
Specialista na školky a Pobytový kurz „Spolu po Covidu“, 13. - 15. 9. 2021
školy v přírodě –
1. a 2. ročník obor truhlář
cestovní agentura
Specialista na školky a Pobytový kurz „Spolu po Covidu“, 15. - 17. 9. 2021
školy v přírodě –
2. ročníky E-obory
cestovní agentura
Specialista na školky a Pobytový kurz „Spolu po Covidu“, 20. - 22. 9. 2021
školy v přírodě –
1. ročníky E-obory
cestovní agentura
Specialista na školky a Pobytový kurz „Spolu po Covidu“, 22. - 24. 9. 2021
školy v přírodě –
1. ročníky E-obory
cestovní agentura
Další preventivní aktivity budou plánovány aktuálně v průběhu školního
roku s ohledem na aktuální situaci vzhledem ke COVID-19.
Jednorázové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce
Screeningový dotazník – všechny třídy (vztahy v třídním
kolektivu)
Adaptační hodiny pro žáky 1. ročníků – září 2021
Ukliďme svět, ukliďme Česko – září 2021
Sportovní dopoledne s atletikou
Školní suit up den – 13. 10. 2021
Charitativní prodeje
Den šílených účesů – 10. 11. 2021
Dobrý skutek – prosinec 2021
Teplákový den – 14. 1. 2022
Týden netradičních barev – 14. – 18. 2. 2022
Retro den – 25. 3. 2022
Eko týden – 18. - 22. 4. 2022
Den bláznivých ponožek – 11. 5. 2022
Den naruby – 24. 6. 2022
Další akce budou plánovány aktuálně v průběhu školního roku
s ohledem na aktuální situaci vzhledem ke COVID-19.

Realizátor
výchovný poradce
třídní učitelé, školní psycholog
vybrané třídy
DM
celá škola
vybraní žáci školy s pedagogy
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola
celá škola

IV. OSTATNÍ AKTIVITY V OBLASTI PREVENCE SPJ
Akce budou plánovány aktuálně v průběhu školního roku s ohledem na aktuální situaci vzhledem
ke COVID-19.
Předběžně naplánované akce.
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Zájmové kroužky:
Akce školy:
Aktivity internátu:

fotbal, sálová kopaná, nohejbal, taekwondo, florbal, aerobik, vedení
domácnosti, počítače, střelecký, výtvarný, stolní tenis, horolezecká stěna,
posilovna
výstup na Kleť, florbalový turnaj, turnaj ve stolním tenisu, sportovní den,
lyžařský kurz
rozloučení s létem, turnaje v různých sportovních aktivitách, společenské
večery

V. EVIDENCE A EFEKTIVITA
Školní metodik prevence rizikového chování ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky
vede evidenci výskytu sociálně patologických jevů a všech preventivních aktivit.

VI. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele školy s MPP

12. 9. 2021

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP na
serveru SOU, data „S“ a na poradách úseků školy

12. 9. 2021

Vypracovala Mgr. Brigita Jndrlová, ŠMP, dne 10. 9. 2021.
Přílohou MPP je krizový plán školy.
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Podpis ředitele školy

