
Minimální preventivní program 
 

 

 

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

 

 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba, příspěvková 

organizace 

G. Klimenta 493/3 

708 00 Ostrava-Poruba 

 

Jméno a příjmení ředitele Monika Kocháňová 

Telefon na ředitele 596912198 

E-mail na ředitele profesor@jazgym-ostrava.cz 

Jméno školního metodika 

prevence 

Jana Tomalová 

Telefon 774 109 070 

 

E-mail  tomalovaj@jazgym.cz 

 

Specializační studium  Sebezkušenostní 
výcvikový kurz 
akreditovaný MŠMT č. 
j. 11867/2011-25-261 
(2011) 

 

Realizátor vzdělávání PPP Ostrava 

 

Jméno výchovného poradce 

 

Andrea Mléčková  

Telefon 774 282 284 

E-mail  mleckovaa@jazgym.cz 

 

Specializační studium Ano-Výchovné 
poradenství 
 

  

Realizátor vzdělávání  

OU 

Jméno školního psychologa  

---- 

 

  Školní rok 2021/2022 

mailto:tomalovaj@jazgym.cz
mailto:lenkazvakova@seznam.cz


 

 

STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE  

 

Počet studentů    cca 500 (dle aktuální situace) ve čtyřletém a šestiletém studiu  

Počet pedagogů  cca 52  

 

 

 

Díky systému aktivní a komplexní primární prevence a účinné spolupráci s odborníky (viz 

níže), se stále daří ve škole nežádoucím negativním jevům do značné míry předcházet. 

Nemnohé případy, které se vyskytly (problematické vztahy ve třídě, náznaky šikany), řeší 

školní metodik prevence bez prodlení ve spolupráci s výchovným poradcem a TU. Vždy je 

analyzována situace a hledáme nejvhodnější postupy a opatření. Ve spolupráci s třídními 

učiteli jsou poté upraveny další postupy v primární i sekundární prevenci. V součinnosti 

především s výchovným poradcem, ŠMP a s ostatními učiteli situace zvládáme bez větších 

problémů. Podle potřeby jsou záležitosti konzultovány nebo řešeny také s vedením školy 

a samozřejmě s rodiči či zákonnými zástupci, pokud to situace vyžaduje. Veškerá opatření 

pak se týkají jak způsobu a systému práce učitelů, tak žáků samotných (viz mimo jiné také 

např. úprava Školního řádu apod.) 

 

Podle zkušenosti z minulého období umíme případě online výuky některé aktivity realizovat i 

distančním způsobem a v některých případech umíme žákům poskytnout potřebnou podporu i 

online či jiným způsobem, který umožní aktuální situace. 

 

  



PREVENCE 

Program vychází mimo jiné z těchto zákonů a vyhlášek, doporučení a pokynů: 

Zákony 

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (od 1. 9. 2017 novela) 

- Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

- Zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

- Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

- Zákon č. 250/2016 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

- Zákon č. 251/2016 Sb. zákon o některých přestupcích 

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

- Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů  

- Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

- Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 

zákonů 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

Vyhlášky 

- Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných  

- Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních 

komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků  

- Vyhláška 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a 

školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, (…) 

- Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky 

- Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři 

- Vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

- Nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků 

 

Metodické doporučení 

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 se všemi přílohami 

 

 

 

 

 
 



1. Okruhy činností zajišťované ŠMP 
 

-   informační – porady, nástěnka, rodičovské schůzky, učitelé, internetové sítě   

-   příprava a realizace adaptačně vzdělávacích kurzů pro žáky prvních ročníků a    

  tzv. readaptačního kurzu (kurz pro stávající žáky šestiletého studia, kteří ukončili 

  povinnou školní docházku a přecházejí tedy de facto na SŠ) 

-   poradenská a podpůrná – individuální i skupinové konzultace s žáky i rodiči, práce 

  s třídními kolektivy, s ostatními učiteli aj. 

-   výchovná – speciálně zaměřené programy, vlastní projekty žáků, spolupráce s dalšími  

  institucemi (viz dále) 

-   preventivní -  práce s žáky a jejich rodiči, ostatními učiteli a především konkrétní      

  prožitkové programy pro žáky a projekty s důrazem na vlastní aktivitu studentů,   

  část těchto aktivit se odehrává na zmiňovaném adaptačně vzdělávacím kurzu 

-   zástup za VP v případě nepřítomnosti VP 

 

 

2. Spolupráce s dalšími subjekty: 
 

-   výchovná poradkyně: - příprava a zajištění adaptačně vzdělávacího kurzu 

            - předávání informací 

            - konzultace s rodiči a žáky 

            - vedení spisové agendy a ISP, kartotéka problémových  

        žáků 

     - společně vedené pohovory se žáky, třídami, rodiči 

      -   vedení školy:   - plánování akcí, pravidelné konzultace  

- finanční a materiální zabezpečení 

- nadále trvá zájem o školního psychologa – zatím  

  alespoň občasně (viz níže) 

           - nástěnka ŠMP, sociální sítě,  

      -   třídní i ostatní učitelé:          - individuální konzultace, řešení konkrétních případů a  

                                                             událostí dle potřeby 

- intervence ve třídách dle potřeby žáků a třídních učitelů  

-   PPP    - pokračování osvědčené spolupráce s okresním  

metodikem prevence v PPP a krajskou koordinátorkou 

prevence 

 

- ACET ČR z.s. – využíváme lektory Acetu, především v oblasti prevence 

kyberšikany, vztahové problematiky, prevence závislostí (vč. drogové)  

- PAVUČINA Občanské sdružení DEN pobočka Ostrava - dlouhodobá spolupráce 

- Policie ČR – pravidelná spolupráce v rámci primární prevence 

- Anabell 

- organizace nabízející volnočasové aktivity pro žáky atd. – dle aktuální potřeby  

- Člověk v tísni – studentské projekty, vzdělávání pedagogů 

- filmy Davida Vignera s tématikou prevence a programy, které navazují 

- filmy z programu Jeden svět 

- AZ Help 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Proškolení pedagogických pracovníků, popř. správních zaměstnanců  

v problematice - prevence: 

        -   drogy, alkohol, cigarety - ve spolupráci s PPP a vedení školy 

        -     šikana, vztahy v kolektivu – průběžně na poradách ped. Pracovníků a DVPP 

        -    extremismus, rasismus, sekty – ve spolupráci s předmětovou sekcí D a Zsv  

              a dalšími vyučujícími  

        -     záškoláctví – ve spolupráci s vedením školy průběžně, tř. učiteli, na poradách ped. 

              pracovníků, spolupráce s VP a rodiči, důsledná evidence a včasné řešení  

  potenciálně rizikových jevů v této oblasti 

  -    etická výchova a další témata dle možností, potřeb a zájmu vedení školy a učitelů 

 

4. Spolupráce s rodiči 

Především prostřednictvím třídních učitelů a ostatních učitelů, kteří jednotlivé 

žáky znají nejlépe. Konzultace se ŠMP podle aktuální potřeby kdykoliv. Konzultační 

hodiny ŠMP viz níže. Pokračovat v proškolování rodičů v problematice sociálně 

patologických jevů - aktuální situace, diagnostika, řešení, prevence formou přednášky 

a besedy s pozvaným odborníkem (spolupráce s odborníky Mě Policie, PPP aj.). 

 

5. Konzultace, krizová intervence: 

Konzultační hodiny ŠMP: středa 13.35 –14.20 

     Ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli a ředitelkou školy je  

      poskytována žákům a jejich rodičům konzultace v problémech rizikového chování.  

I nadále zůstává v MPP i pro školní 2021/2022 zájem o spolupráci s PPP aj., zájem o 

pozývání odborníků na jednotlivé problematiky: psychologa, kriminalistu aj. Také pro 

tento školní rok budeme nabízet rodičům konzultace se ŠMP v rámci dnů 

pravidelných konzultací o prospěchu a chování či třídních schůzek, popř. dle 

individuální domluvy. 

 

6. Prevence ve výuce a při ostatních aktivitách nabízených školou: 

Prevence rizikového chování žáků zasahuje prakticky do všech předmětů napříč 

ročníky. Ještě zesilujeme snahu o to, aby se prevence stala přirozenou a nenásilnou 

součástí běžného školního života a „všedních“ aktivit školy a studentů. Formálně 

je trvale podrobně rozpracována a zachycena v ŠVP. Ovšem důraz je trvale kladen na 

aktivní roli učitele a hlavně žáka. Studentům je již tradičně nabízena řada programů 

i mimo vyučování. Velmi cenné je, že také studenti samotní přicházejí s vlastními 

nápady a záměry na různé akce a aktivity. Tyto záležitosti vždy předpokládají aktivní 

zapojení a účast studentů dle jejich zájmu. Vycházíme z faktu, že u aktivních mladých 

lidí, kteří mají kromě studia další kvalitní program a náplň volného času, je 

nebezpečí připojení se k rizikovým formám chování podstatně menší. Proto má tato 

oblast vlastní smysluplné aktivity žáků i nadále maximální podporu ze strany vedení 

školy a vyučujících. Řada učitelů nabízí svým studentům možnost zapojit se do 

nejrůznějších projektů, kulturních, sportovních či vědeckých aktivit, spolupracují 

s různými sociálními zařízeními, VŠ, knihovnou, FNsP v Porubě atd. Tento vzorec 

primární prevence zůstává pro nás stále, tedy i pro příští období, naprosto 

stěžejní. Opakovaně se nám tento přístup osvědčuje. 

Dále považujeme za klíčové nastavení tzv. Pravidel ve třídě, která si vytvářejí žáci 

společně s třídním učitelem na adaptačně vzdělávacím kurzu s důrazem na 

vzájemný respekt a správnou komunikaci mezi žáky i vyučujícími. 

 

 

 



7.  Témata, na která se zaměřujeme zůstávají podobná jako v uplynulém šk. roce:  

- zvyšování sebevědomí žáků, rozvoj osobnosti žáků, vnímání individuálních 

odlišností dětí mezi sebou  

- zdůraznění a opakování pravidel respektujícího soužití mezi žáky a učiteli a žáky 

navzájem s důrazem na obsah pojmů úcta, sebeúcta, důvěra, komunikace a 

vzájemný respekt 

- rozvíjení komunikativních dovedností žáků, umění řešení konfliktů, schopnosti klást 

otázky, vyjádřit svůj názor a umění asertivního jednání 

- práce v kolektivu, vzájemná pomoc, pozitivní citové naladění, řešení stresu, 

životospráva, zdravý životní styl, schopnost vyhledat pomoc 

- pravidla soužití ve skupině, aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, 

tolerance k menšinám a jiným názorům, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před 

manipulací, zdravé postoje k návykovým látkám, právní vědomí, sexuální výchova,  

- diskutujeme o vlivu masmédii na člověka a učíme žáky umění rozlišit 

v masmediích správné, objektivní informace a nenechat se zmanipulovat – 

program Zvol si info – spolupráce se studenty sociologie MU Brno aj. 

-    téma diskriminace a netolerance v nejširším kontextu – např. filmy z programu  

     Jeden svět apod. 

 

8. Preventivní programy: 

Vycházíme z dlouhodobé praxe, kdy se svědčilo přizpůsobovat operativně tématiku a 

zaměření preventivních programů a akcí podle aktuální situace ročníku a jednotlivých tříd. 

Základní a úvodní vstup probíhá již tradičně na adaptačně vzdělávacích kurzech, které ve 

spolupráci s výchovnou poradkyní stále zdokonalujeme, jak co do formy, tak v obsahu. 

Spolupracujeme při nich již tradičně s mnoha osvědčenými odborníky. Jde tedy především 

o tyto programy:  

 

- adaptačně vzdělávací kurz pro 1. ročníky čtyřletého vzdělávání (včetně 

odpovídajícího ročníku šestiletého vzdělávání) s obsáhlým programem, zahrnujícím 

témata uvedená v bodě 6. 

- opakovaně zařazujeme rovněž adaptačně vzdělávací kurz pro 3. ročník 

šestiletého vzdělávání (tzv. readaptační kurz), což se dlouhodobě ukazuje jako 

velmi správný krok, napomáhající k upevnění a ozdravení vazeb ve třídě, popř. mezi 

žáky a třídním učitelem 

- besedy s odborníky dle aktuální potřeby jednotlivých tříd. Přednášky, workshopy 

ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi podle momentální situace. Trvale 

nebo podle aktuální potřeby spolupracujeme s PPP Ostrava, Městskou Policii, 

Policii ČR, s Centrem pro rodinu a sociální péči o. s, Ostrava, s centrem Anabell, 

Krizovým centrem pro děti a rodinu, Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy a s dalšími organizacemi (Linka důvěry, Charita, Fond ohrožených dětí, 

lékaři /pediatři, psychiatři/ apod.), nově navazujeme spolupráci s organizací AZ 

Help 

- aktivní zapojení studentů do nejrůznějších projektů napříč předměty 

- využití nabídky filmových zpracování preventivní programů a okruhů ve  

      filmech Davida Vignera a navazující práce s nimi– viz také Prevence-info.cz    

      Prevence rizikového chování. 

- filmy s tématikou prevence netolerance a xenofobie – např. filmy z projektu Jeden 

svět 

 

 

V Ostravě dne 14. 9. 2021       Mgr. Jana Tomalová  


