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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 
 
Školní rok: 2009/2010 
Metodik prevence: Ing. Irena Hejzlarová 
 
Cílem minimálního preventivního programu v tomto školním roce je stejně jako v letech 
předchozích předcházení sociálně patologickým jevům u žáků školy. Metody při tomto 
procesu používané se snažíme měnit dle potřeb žáků a školy, na základě našich 
každodenních poznatků ze setkávání se studenty a dle aktuální nabídky příslušných institucí. 
Při seznamování s novými žáky i jejich rodiči se snažíme analyzovat projevy nežádoucích 
jevů a během školního roku monitorujeme situaci u jednotlivých studentů a v jednotlivých 
kolektivech. 
Jako základ jsme si stanovili zlepšení komunikace uvnitř pedagogického sboru, mezi 
vyučujícím a žákem, u nezletilých studentů i v informačním toku mezi školou a rodičem. Dále 
také hodláme podporovat vhodnou komunikaci mezi studenty jak uvnitř tříd, tak i v rámci 
školy, kroužků a dalších kolektivů, včetně spontánně vzniklých. 
Na počátku roku je celý pedagogický sbor a všichni studenti seznámeni s požadavky 
kladenými na ně školním řádem, novinkami v preventivních opatřeních školy (rozšíření 
nekuřáckých prostor i na vnější pozemky)  a v neposlední řadě také se změnami ve vedení 
školy, se kterými souvisí i nové požadavky kladené na účastníky v rámci preventivního 
programu proti projevům patologických jevů ve škole. 
V příslušných tématických plánech jednotlivých vyučovaných předmětů, týkajících se  
společenských i přírodních věd, mají pedagogové zařazeny výklady negativních jevů ve 
společenských procesech.  
Každý pedagog v rámci svého třídnictví i v rámci své účasti na vzdělávacím procesu a 
dalším fungování školy je povinen monitorovat projevy patologických jevů, upozorňovat na 
ně třídního učitele, metodika prevence či člena vedení školy, podílet se na jejich 
odstraňování. 
V základu programu se zaměřujeme hlavně na poznání jednotlivých žáků a jejich rodinného 
prostředí, na jejich směrování ke zdravému životnímu stylu, využívání moderních poznatků 
v poznávání jedince a společnosti. Poskytujeme žákům možnosti identifikování patologických 
jevů ve společnosti, poskytujeme prostor pro komunikaci o nich, vedeme žáka při jejich 
zvládání. 
V případě výskytu patologických jevů u jedince či kolektivu vytváříme účinné nástroje na 
jejich zvládnutí, spolupracujeme s vhodnými subjekty na toto se specializujícími, např. 
občanské sdružení Střed, občanské sdružení Společnost přátel vzdělávání, Městská policie 
v Třebíči, Klub Zámek, projektem Zdravé město, PPP. 
 
Používané programy 
a) adaptační seminář pro studenty 1. ročníku denního studia oboru veřejnosprávní činnost a 
truhlář konaný ve dnech 2.-4.9.2009 v RS Nesměř 
- cílem je sebepoznání, poznání členů nového kolektivu, začlenění se do kolektivu, posílení 
týmové spolupráce 
b) Výcvik sociálních dovedností 
- pobyt RS Křižanov je realizován ve dnech 18. – 20. 11. 2009 pro 2. ročník oboru 
veřejnosprávní činnost, jeho zaměření je na sociální percepci, komunikaci, zvládání konfliktů 
- cílem je upozornění na možná nebezpečí vznikající v sociálních skupinách, zvýšení 
sociálních kompetencí jednotlivců se zaměřením na možná profesní zařazení, role ve 
skupině 
c) Kurs mediální komunikace 
- pobytový kurs v RS Nesměř ve dnech 28. – 30. 4. 2010 určený pro 3. ročník oboru 
veřejnoprávní činnost, příp. redaktory časopisu Rozhraní 
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- cílem je naučit se využívat média ke své vlastní realizaci, poznat zásady mediální 
komunikace a chápat roli médií v demokraticky řízených společnostech 
d) Intenzivní jazykový kurs 
- pobytový kurs v RS Nesměř ve dnech 21. – 23. 4. 2010 určený pro 2. ročník oboru 
veřejnosprávní činnost 
e) Jiné pobytové akce 
- víkendové komunikační setkání zájemců z řad studentů, poslanců školního parlamentu a 
SPMT a redaktorů čas. Rozhraní – prosinec 2009 Sporthotel Hrotovice 
 
Besedy a p řednášky 
 
Program 5P 
- návštěvy a přednášky pracovníků občanského sdružení STŘED – dobrovolnictví v praxi 
- cílová skupina: 1PD, 2VS, 3VS 
 
Mám se rád? 
- program je zaměřen na podporu a rozvoj pozitivního sebehodnocení, sebepoznání, 
sebevědomí a sociálního chování – realizátor STŘED, o.s. 
- cílová skupina: 1PD, 1VS, 1TR 
 
Právo a morálka 
- program je zaměřen na pochopení podstaty rozdílu mezi právními a morálními normami 
- cílová skupina: 2VS, 2TR 
 
Školní studentský parlament  
- cíl: pravidelná setkávání zástupců jednotlivých tříd se zástupci vedení školy, pedagogickým 
sborem a metodikem prevence, otevřená komunikace 
- spolupráce se SPMT 
 
Bijásek 
- pravidelná návštěva filmových představení – 1.-4.VS 
 
Ostatní 
Zapojení zástupců školy do práce redakce studentského časopisu Rozhraní – informování o 
dění ve škole 
Účast na programu Zdravé město 
Setkání s pracovníky Městské policie v Třebíči 
Další dle nabídek, zájmu a zjištění v průběhu školního roku 
Soutěže mezi třídami 
Odběr časopisu Student-in 
Schůzky s rodiči - ve dnech 25. 11. 2009 a  14. 4. 2010, další individuální dle zájmu a 
potřeby. 
 
K propagaci a zvýšení informovanosti využity nástěnky umístěné na chodbách školy. 
 
 


