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Minimální preventivní program

Školní rok 2021/2022

Škola : Střední škola a základní škola Tišnov, p.o. ( Střední škola) 

Cíl minimálního preventivního programu: 
                           formovat osobnost žáka tak, aby byl schopen
                           plnohodnotného života ve společnosti,
                           utvářet vztahy k ostatním lidem,
                           uvědomit si hodnotu svého zdraví, a dokázal je účinně chránit

Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a
tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 20 006/2007-51.

Ve  škole  je  jmenována  metodikem  prevence  sociálně  patologických  jevů  Mgr.  Lenka
Bednářová.  Je  zodpovědná  za  realizaci  MPP,  spolupracuje  s  třídními  učiteli  a  všemi
zaměstnanci školy. Na pedagogických poradách podává zprávu o činnosti. 
Škola má vypracován Krizový plán na řešení sociálně patologických jevů, který je k dispozici
na  všech  pracovištích  a  Program  proti  šikanování.  Metodik  prevence  má  k dispozici
aktualizovaný  seznam  kontaktů  na  odborná  pracoviště.   Průběžně  žáky  informuje
prostřednictvím nástěnných novin o problematice.  Konzultuje  případné problémy se žáky,
rodiči a pedagogickými pracovníky. Jednou měsíčně se účastní třídnických hodin a diskutuje
se žáky o případných problémech. 
Metodik prevence zajišťuje vzdělávání ped. pracovníků v oblasti prevence. 

Primární prevence je zaměřena na tyto oblasti
- záškoláctví
- šikana
- zneužívání návykových a psychotropních látek
- kriminalita 
- vandalismus, rasismus, xenofobie
- patologické hráčství
- domácí násilí
- poruchy příjmu potravy

Ve školním řádu jsou jednoznačně zakotvena pravidla v oblasti sociálně patologických jevů i
případné  postihy  pro  jejich  porušení.  Jejich  porušení  je  konzultováno  s vedením
školy, výchovným  poradcem,  metodikem  prevence,  třídním  učitelem  a  rodiči  na  jednání
výchovné komise.  Termíny konání  výchovné komise jsou stanoveny alespoň jedenkrát  za
měsíc, v případě potřeby i častěji. 

Zařazení témat sociálně patologických jevů do výuky
Ve školních vzdělávacích programech všech oborů byla jednotlivá témata zařazena do výuky
předmětů  :  český  jazyk,  estetická  výchova,  občanská  nauka,  právo,  zdravotní  a  rodinná
výchova, ekologická výchova, psychologie, tělesná výchova. 
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V rámci  výuky se  žáci  účastní  odborných exkurzí,  které  přispívají  k vytváření  příznivého
sociálního klimatu ve třídě. Žáci se sami podílejí na výzdobě školy a tím sami vytvářejí svoje
školní prostředí. 
Vyučující i žáci mají k dispozici videotéku s tématickými filmy a školní knihovnu s odbornou
literaturou.

Jednorázové akce 

Termín Akce

ZÁŘÍ
Adaptační program 1.AH, 1.B, 1.E
Exkurze do nízkoprahového zařízení ČAS  1.AH, 1.B, 1.E
Typy a způsoby učení – program pro žáky

ŘÍJEN

Sociometrie 2.A, 2.EB
Program - Lipka
Festival vzdělávání Břeclav
Jak se nestát obětí sociálních sítí – Bc. Matěj Krejčí

LISTOPAD

Koláč pro hospic
Den zemědělské techniky, Den otevřených dveří
Divadlo Polárka 
Beseda Drogy a trestní odpovědnost mládeže
Veletrh SŠ Žďár nad Sázavou
Veletrh SŠ Brno

PROSINEC

Divadlo v angličtině
Trhová slavnost,  Den otevřených dveří
Mikulášská nadílka
Filmové představení

LEDEN
Divadélko pro školy 
Beseda s Policií ČR
Den otevřených dveří

ÚNOR
Beseda – Úřad práce 
Drogová kriminalita a my v roce 2022 – mjr.JUDr. Jaromír Badin
Zemědělský ples

BŘEZEN

Jeden svět - festival dok. filmů
Exkurze Knihovna Tišnov
Josef Klíma – Zločin kolem nás
Beseda – kanisterapie a její využití

DUBEN

Exkurze Zetor Brno
Exkurze - Praha
Exkurze – Mladá Boleslav
Techagro Brno

KVĚTEN
Exkurze bioplynová stanice Zeas Lysice
Exkurze do muzea elektroenergetiky Havlíčkově Brodě
Exkurze Technické muzeum Brno

ČERVEN

Traktoršou Borovník
Branný den
Integrovaný záchranný systém ČR
Sportovní den

Dle nabídky Exkurze - Nemocnice Tišnov
Exkurze - Penzion Tišnov
Exkurze - Chráněné bydlení Skryje
Exkurze - Domov důchodců Předklášteří
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Exkurze - Domov důchodců Žernůvka
Exkurze - Kojenecký ústav Brno
Exkurze - Záchranná služba Tišnov
Exkurze - Hospic Brno
Soutěž ČSČK Brno

Realizace aktivit  se bude odvíjet  od aktuální epidemiologické situace. Další aktivity dle
aktuální nabídky.

V Tišnově dne 26.8.2021                                  Vypracovala: Mgr. Lenka Bednářová
                                                                          
                                                                           Schválil: Ing. Rudolf Mašek
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