
 
     
   
 
 

Strana 1 z 13 
 

Střední škola řemesel, Frýdek-

Místek, 

příspěvková organizace 

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek 

Úvod 

PP pro střední školu řemesel ve Frýdku-Místku 

V souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR k prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č. j: 20 

006/2007- 51 a Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 21291/2010 a Metodickým pokynem 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských 

zařízeních č. j.: MSMT 22294 / 2013 ve znění pozdějších předpisů jsme vypracovali 

Preventivní program pro školní rok 2022/23. Při tvorbě programu jsme vycházeli z hodnocení 

MPP za rok 2021/22 a ze specifické situace naší školy a zvážili její aktuální potřeby a rizika. 

Nástrojem k ověřování efektivity je autoevaluace, kterou provádíme po skončení každé 

preventivní aktivity, a mapování dlouhodobého efektu preventivní strategie školy.  

Základní údaje o škole 

Název a adresa školy Střední škola řemesel, Frýdek-Místek 

příspěvková organizace 

738 01 Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 2069 

 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Petr Solich 

Telefon na ředitele 558 421 214 

E-mail na ředitele solich@ssremesel.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. Monika Hrubá 

Telefon 558 421 315 

E-mail  hruba@ssremesel.cz 

Specializační studium Ano Studuje  

Realizátor vzdělávání INFRA 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Ondřej Stodola 

Telefon 558 421 289 

E-mail  stodola@ssremesel.cz 

Specializační studium Ano Studuje  

Realizátor vzdělávání OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 

 

Jméno školního psychologa PhDr. Daniel Štach 

Telefon 558 421 219 

E-mail  stach@ssremesel.cz 
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Střední škola řemesel, Frýdek-

Místek, 

příspěvková organizace 

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek 

Studijní nabídka školy 

Střední škola poskytuje vzdělání v rámci denního studia tyto obory 

 Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

Elektrotechnika 26-41-M/01 

Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01)  

Stavebnictví 26-51-H/01 

 

 Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem 

Elektrikář  -slaboproud 26-51-H/01 

Elektrikář  -silnoproud 26-51-H/02 

Instalatér 36-52-H/01 

Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 

Truhlář 33-56-H/01 

Tesař 36-64-H/01 

Zedník 36-67-H/01 

Strojírenské práce 23-51-E/01 

Stravovací a ubytovací služby 65-51-H/01 

Zednické práce 36-67-E/01 

 

 Jednoleté denní studium s výučním listem 

Elektrikář  -silnoproud 26-51-H/02 

Instalatér 36-52-H/01 

Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 

Truhlář 33-56-H/01 

Tesař 36-64-H/01 

Zedník 36-67-H/01 

 

 Dvouleté denní nástavbové studium s maturitní zkouškou 

Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 

Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 

 

 

 

Základní údaje pro školní rok 2022 – 2023 

SŠ Počet tříd Počet žáků Počet ped. pracovníků 

SŠ ŘEMESEL 34 564 82 
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Střední škola řemesel, Frýdek-

Místek, 

příspěvková organizace 

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek 

 

Charakteristika školy 

 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace vznikla v roce 2001 a sídlí na 

adrese pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek. Škola řízená Moravskoslezským krajem se 

nachází v obytné části města nedaleko centra. Jedná se o komplex, který byl vybudován 

zhruba před padesáti lety a původně byl využíván pro výuku i jako ubytovací zařízení pro 

tehdy preferované hornické učně.  

Dnes je část objektu využívána mateřskou školou a sídlí zde také firma, která se zabývá 

projektováním. Součástí je i soukromá střední škola. Do areálu, který je rozsáhlejší než 

obdobná zařízení, musí být umožněn stálý přístup široké veřejnosti. K dispozici je na velmi 

vysoké úrovni rozsáhlý komplex pro tělovýchovu a sport, jehož součástí jsou 2 tělocvičny, 

posilovna a plavecký bazén.  

Výuka je ve škole zabezpečena vedle základních učeben, jazykových i počítačových, tak na 

vysoké úrovni vybavené učebnami pro odborný výcvik. Samotní žáci, jsou převážně chlapci 

ve věku od 15 do 26 let, studující především technické obory. Každoročně také dochází k 

zhruba třetinové obměně studentů. Na škole studuje velmi široké spektrum žáků, co se týká 

mentální úrovně, na jedné straně jsou zde takoví, kteří mají ambice studovat dále na vysoké 

škole, na druhé straně jsou jedinci, kteří přicházejí ze speciálních škol a kteří jen velice 

obtížně zvládají i méně náročné učební plány. Některé z těchto výše uvedených skutečností 

do určité míry komplikují realizaci programů v oblasti rizikového chování.  

Informační zdroje školy představují především webové stránky školy 

(http://www.ssremesel.cz/) poskytující přehledné informace o škole, jejím personálním 

zajištění s příslušnými kontakty a emailovými adresami, dokumenty školy, poradenství, 

školní jídelně, možnostech dalších aktivit žáků a účasti na projektech a soutěžích. Jsou dále 

zdrojem důležitých informačních odkazů – EduPage, Moodle, informací o spolupracujících 

organizacích, školských institucích, aktualit a o celkovém dění ve škole. Informace pro 

veřejnost jsou dále zveřejňovány na nástěnkách: vchod budovy a I. patro nové budovy.  

Dále se mohou s minimálním preventivním programem se školním programem proti 

šikanování a krizovými plány seznámit žáci ve školní knihovně. 
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Místek, 

příspěvková organizace 

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek 

Pro pedagogické pracovníky je zřízen v rámci školní počítačové sítě server, který jim slouží 

jako informační zdroj vnitřních dokumentů i dokumentů pokrývající oblasti školské 

legislativy, školního vzdělávacího programu, školské administrativy, poradenství a další.  

V průběhu školního roku jsou pořádány schůzky informující zákonné zástupce žáků o 

prospěchu a chování žáků, případně další dle potřeby. Taktéž jsou zákonní zástupci dle 

potřeby informováni emailem.  

Škola spolupracuje s řadou organizací a institucí podle potřeby: PPP Frýdek-Místek, OSPOD 

Frýdek-Místek - město, SVP Frýdek-Místek, PČR Frýdek-Místek - město, Městská policie 

Frýdek-Místek, SPC Frýdek-Místek, HZS, KÚ , ZZS , … 

 

Analýza výchozí situace 

Vytyčení rizikových forem chování žáků  

Na naší škole se budeme snažit působit na žáky v těchto oblastech prevence: 

 agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 

extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 

 záškoláctví 

 závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus (závislost na 

virtuálních drogách - PC, TV, telekomunikační prostředky), gambling 

 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

 spektrum poruch příjmu potravy 

 negativní působení sekt 

 sexuální rizikové chování 

 sebepoškozování 

 

Vnitřní zdroje školy 

Umístění školy ve středu města umožňuje realizaci preventivních i volnočasových aktivit, 

zároveň však rozlehlý areál školy kde se nachází tělocvična i plavecký bazén a jídelna skýtá 

různá riziková prostředí. Za největší riziko je považován otevřený prostor školy, což je v 

letošním školním roce díky rekonstrukci plánováno omezit. Pravidla vstupu do školy, jsou 

popsána ve Školním řádu. Snažíme se zabránit rizikovým jevům, jako je opouštění budovy 

školy za účelem kouření v době školního vyučování, odchodů ze školy, vstupu cizích osob, 

což souvisí i s nežádoucími společenskými jevy. 
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Střední škola řemesel, Frýdek-

Místek, 

příspěvková organizace 

Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek 

Při naplňování cílů Preventivního programu navazují jednotliví učitelé dle ŠVP v prevenci 

rizikového chování v jednotlivých předmětech podle ročníků a vybraných témat. Učitelé se 

věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, v rámci 

svých předmětů zařazují preventivní témata do výuky. Třídní učitelé provádějí průběžnou 

diagnostiku žáků a třídy v třídnických hodinách, konzultují případné problémy, navrhují 

opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 

osobních setkání a další možnosti komunikace. 

Žáci se podílejí na tvorbě preventivních programů, informace získávají prostřednictvím 

poradenského pracoviště a sami mohou ovlivňovat svými podněty chod školy. Svoje případné 

podněty mohou umístit i do schránky důvěry. 

Výhodou naší školy je pro tento školní rok činnost psychologa v rámci činností Školního 

poradenského pracoviště. 

2. Vnější zdroje školy  

Důležité kontakty: 

Organizace  Kontakt 

Tísňová linka tel.: 112 

Záchranná služba tel.: 155 

Hasiči tel.: 150 

Policie ČR tel.: 158 

Policie ČR Frýdek-Místek 

tel.: 158 

tel.: 974 732 222 

 e-mail: fm.uo@pcr.cz 

Městská policie Frýdek-Místek tel.: 156 

tel.: 558 631 481  

e-mail: mp@frydekmistek.cz 

Linka bezpečí tel.: 116 111 (bezplatně)  

Rodičovská linka: tel.: 606 021 021  

Linka vzkaz domů: tel: 800 111 113 

e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek: tel.: 558 432 084, 558 644 750 e-

mail: pppfrydekmistek@pppfm.cz  

Třinec: tel.: 558 334 541 e-mail: 

ppptrinec@pppfm.cz 

Středisko výchovné péče  tel.: 770 143 297, 778 771 408  

e-mail: svp-fm@seznam.cz 

Kontaktní centrum Renarkon o.p.s. Frýdek-Místek tel.: 558 628 444, 606 694 244  

e-mail: kcfm@renarkon.cz 

Krajský protidrogový koordinátor Mgr. Jitka 

Marková, 28. října 117, Ostrava 

tel.: 595 622 206  

e-mail: jitka.markova@kr-moravskoslezsky.cz 

Krajská hygienická stanice Frýdek-Místek tel.: 558 418 311 

Informační linka hygienické služby ČR tel.: 1221 tel.: 1221 

Centrum psychologické pomoci - rodinná a 

manželská poradna Frýdek-Místek  

tel.: 777 499 635 

e-mail: fm@cepp.cz 

Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestné činnosti) tel.: 597 489 204, 731 306 411 116 006 (bezplatně) 

Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek tel.: 558 434 961  

e-mail: frydek@poradnaprozeny.eu 

Celostátní linka pro ženy a dívky  tel. 603 210 999 

mailto:fm.uo@pcr.cz
mailto:mp@frydekmistek.cz
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
mailto:pppfrydekmistek@pppfm.cz
mailto:ppptrinec@pppfm.cz
mailto:svp-fm@seznam.cz
mailto:kcfm@renarkon.cz
mailto:jitka.markova@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:fm@cepp.cz
mailto:frydek@poradnaprozeny.eu
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Národní linka prevence AIDS  tel: 800 144 444 (bezplatně) 

Lékaři – psychiatrická péče Frýdek-Místek  

MUDr. Pávek Vít tel.: 558 432 795 

MUDr. Šedý Bronislav  tel.: 558 436 324 

MUDr. Weimerová Monika, MUDr. Zielosková 

Michaela  

tel.: 731 081 522 

MUDr. Jan Botur tel.: 558 436 162 tel.: 558 436 162 

Modrý kříž – poradna pro závislosti na alkoholu, 

drogách či hazardní hře Frýdek-Místek 

tel.: 724 087 221  

email: frydek-mistek@modrykriz.org 

Český Těšín tel.: 731 494 713  

email: tesin@modrykriz.org 

Občanské sdružení Anabel – Ostrava (Poradna pro 

osoby s poruchou příjmu potravy a jejich blízké) 

tel. 602 236 457  

email: ostrava@anabell.cz 

MÚ Frýdek Místek  

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Petr Mikulec tel.: 558 609 651 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Renáta 

Zapletalová DiS. 

tel.: 558 609 435 

Oddělení sociálního poradenství pro mládež Mgr. 

Miroslava Stopková 

tel.: 558 609 699 

Oddělení sociální prevence Mgr. Petra Nováková tel.: 558 609 322 

Internetová schránka důvěry SŠ ŘEMESEL F-M www.ssremesel.cz 

  

 

Vymezení cílové populace  

Cílem preventivního programu je působení na žáky, jejich rodiče a pedagogy. Vyučující 

seznamují žáky s problematikou rizikového chování a následků spojených s kouřením, 

požíváním alkoholu a drog. Učí žáky respektovat názory druhých, znát svá práva a 

respektovat práva jiných. Učí je zvládat modely chování v případě šikanování, týrání, 

sexuálního zneužívání. Žáci vědí, na koho se mají v případě potřeby obrátit. Kontakty mají 

žáci k dispozici prostřednictvím metodika prevence. Na žáky výchovně působí všichni 

vyučující. 

Prostřednictvím systému EduPage , třídních schůzek a konzultací škola udržuje kontakt se 

zákonnými zástupci i rodiči zletilých žáků, podporuje a rozvíjí spolupráci se školou, zejména 

se snaží působit na rodiče žáků z rizikových skupin. Učitelé se snaží vytvářet žákům 

prostředí, ve kterém by se cítili dobře a spokojeně. Motivují je k tomu, aby vhodně a správně 

využívali svůj volný čas. 

Snahou školy je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na seminářích, poradách nebo 

kurzech. Cílem všech pedagogů je vytváření příznivého sociálního klimatu na škole. Vlastním 

samostudiem se pedagogové seznamují s plánem prevence, Krizovým plánem školy a aktivně 

se zapojují do jeho uskutečnění. 

S Krizovým plánem školy jsou prostřednictvím třídních učitelů seznámeni žáci na začátku 

školního roku a zákonní zástupci na první třídní schůzce. 

mailto:frydek-mistek@modrykriz.org
mailto:tesin@modrykriz.org
mailto:ostrava@anabell.cz
file:///C:/Users/Hrubamo/Desktop/MP%20nový/www.ssremesel.cz
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Cíle primární prevence  

Cílem primární prevence je co největší snížení výskytu rizikového chování, zvýšení odolnosti 

žáků vůči rizikovým projevům a zamezit jeho rozšíření. Chceme vést žáky k zdravému 

životnímu stylu, k zdravému sebevědomí, k zvládnutí stresových situací bez léků a 

návykových látek. Usilujeme o to, vést žáky k tomu, aby si uvědomovali a využívali poradní 

funkci školy a rodičů ve svých možných problémových situacích. Úkolem učitelů je brát na 

zřetel nezaměnitelnost osobnosti jedince, prostředí, ve kterém vyrůstá, zohledňovat děti s 

vadami učení a chování a přizpůsobovat jim kroky ve výuce – náročnost, tempo, metody 

práce. 

V rámci PP pro školní rok 2022/23 chceme zkvalitnit monitoring výskytu lehkých drog na 

naší škole. Systematicky je nutné rozvíjet v žácích správné životní hodnoty a výchovou 

podporovat vztah ke svému vlastnímu zdraví (je to i součástí vzdělávacího programu školy). 

Pro rozvoj správného životního stylu je nutné působit v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. Je nezbytné nejen žáky otevřeně informovat o problematice 

patologických jevů ve společnosti, ale zejména se věnovat příčinám osvojování si negativních 

návyků a životních postojů. Jedním ze základních kamenů preventivního programu je nabídka 

aktivních mimoškolních výchovně vzdělávacích nebo sportovních aktivit, aby se v žácích 

pěstovalo zdravé sebevědomí a zaujímání kladných životních postojů 

Dlouhodobé cíle  

 Zapojit všechny pedagogické pracovníky do prevence rizikového chování.  

 Cílevědomě a pravidelně působit na třídní kolektiv (zlepšení komunikace a vztahů 

mezi žáky v jednotlivých třídách i mezi dalšími ročníky).  

 Vytvářet přátelské a podněcující prostředí ve škole, dosáhnout atmosféry důvěry a 

vzájemného respektu mezi dospělými a dětmi (mezi učiteli a žáky).  

 Vytvářet příznivé klima mezi pedagogickými pracovníky.  

 Působit na rodinu a veřejnost, vytvořit možnost spolupráce a podílení se na prevenci.  

 Konečná příprava jedince na pracovní kariéru. 

Střednědobé cíle 

 Umožnit další vzdělávání pedagogických pracovníků v dané problematice.  

 Pravidelně pracovat s třídním kolektivem (třídní učitel, školní psycholog, výchovný 

poradce, metodik prevence apod.).  
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 Podporovat vzájemnou spolupráci žáků. 

 Podporovat pravidelné neformální setkávání pedagogů.  

 Podněcovat zájem rodičů o aktivity školy. 

      Krátkodobé cíle  

 Posilování spoluzodpovědnosti žáků za výsledky výchovně vzdělávacího procesu (viz 

Školní řád).  

 Zmapování vztahů ve třídních kolektivech prvních ročníků a na základě výsledků, 

příprava intervenčních programů a náplně třídnických hodin.  

 Zvýšení informovanosti rodičů o nebezpečí sociálně patologických jevů a šikany 

prostřednictvím rodičovských schůzek.  

 Pozitivní ovlivnění klima školy - adaptační programy pro první ročníky.  

 Snižování výskytu návykových látek, zejména u učebních oborů.  

 Sledování prvků záškoláctví, sledování vysoké absence omluvené a neomluvené.  

 Systémová práce s učiteli - iniciování společných schůzek, přednášek s odborníky 

(spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek-Místek) a využívání 

nabídek školicích středisek v oblasti prevence. 

 Práce s rodiči problémových žáků. Posílání výzev k jednání s rodiči o neprospěchu a 

vysoké absenci žáků, za přítomnosti třídního učitele, výchovného poradce a žáka.  

 Péče o mimořádně nadané žáky, které diagnostikuje Pedagogicko-psychologická 

poradna (PPP).  

 Stanovení konzultační hodin pro žáky – psychologa, výchovného poradce a metodika 

prevence. 

 

Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny. 

 

Pedagogové 

 

Název a odborné zaměření vzdělávání Metodické vedení třídních učitelů 

Stručná charakteristika  

Realizátor/lektor Členové PPŠ 

Počet proškolených pedagogů 50 

Počet hodin 2 hodiny 

Termín konání  září 
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Název a odborné zaměření vzdělávání Řešení komunikačních situací, 

analýza/diagnostika vztahů a spolupráce, 

teambuilding 

 

Stručná charakteristika Řešení komunikačních situací 

 

Realizátor/lektor Mgr. Jakub Švec 

Počet proškolených pedagogů 40 

Počet hodin celodenní 

Termín konání  26. -27.10.2022 

 

Konkrétní programy primární prevence na naší škole 

Dlouhodobé akce 

Název a odborné 

zaměření aktivity 

Pro koho je 

zaměřena 

Datum konání Cíl Realizátor/lektor 

Motivační workshop 

OKAP 

1. ročníky Každoročně začátek 

září  

Vytvoření třídního 

kolektivu 

Učitelé TV 

|Návykové látky, 

netolismus  

1.-2. ročníky Únor, duben,květen Prevence rizikového 

chování 

Renarkon 

Vztahy ve třídě 1-4.ročníky listopad  TU 

 Syndrom vyhoření Pedagogové, vedení únor |prevence syndromu 

vyhoření 

OKAP I 

Řešení konfliktů Ped.sbor únor prevence OKAP II 

Extremismus, 

rasismus, xenofobie, 

antisemitismus 

1.-4. ročníky.  Průběžně Březen-

květen 

Prevence 

Extremismus, 

rasismus, xenofobie, 

antisemitismus 

P - ON,ČJ,D 

Návykové látky  1.-4.ročníky Průběžně říjen-

červen 

Prevence návykové 

látky 

P-CH, ZPV, EKO, 

Tabák 1.-4. ročníky Průběžně říjen-

červen 

Prevence tabák P-CH, ZPV, EKO 

Kyberšika na, 

závislost na 

mobilních telefonech, 

PC, netolismus 

1.-4.ročníky Průběžně říjen-

červen 

Prevence kyberšikany P - IT 

Příprava workshopů 

pro ZZ žáky 9.tříd 

2.-3. ročníky Říjen-listopad-

prosinec 

Výchovně vzdělávací, 

vztahy 

MP,VP 

Úřad práce 3.-4. ročník Leden - duben Příprava na budoucí 

povolání 
Úřad práce F-M 

Exkurze praxe 1.4.ročníky březen Příprava na budoucí 

povolání 

Učitélé odborných 

předmětů 

     

 

Akce pro školní rok  
 

Měsíc/Pro koho 

je akce  

1. ročníky 2. ročníky  3. ročníky 4. ročníky Pedagogy 

ZÁŘÍ - Název 

akce - Cíl - 

Realizátor - 

(Spolupráce 

školy) 

Motivační 

workshop - Cíl: 

Vytvoření 

třídního 

kolektivu  

programů - (MP, 

TU, TV) 
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ŘÍJEN  Kyberšika na, 

závislost na 

mobilních 

telefonech, PC, 

netolismus Cíl: 

Předat 

pedagogům 

informace na 

dané téma 

Příprava 

workshopů pro 

ZZ žáky 9.tříd 

Kyberšika na, 

závislost na 

mobilních 

telefonech, PC, 

netolismus Cíl: 

Předat 

pedagogům 

informace na 

dané téma 

Řešení 

komunikačních 

situací, 

analýza/diagnostika 

vztahů a 

spolupráce, 

teambuilding 

PhDr. Lacková 

Lucia Ph.D. 

Mgr. Jakub Švec 

LISTOPAD      

PROSINEC Sportovní den Sportovní den Sportovní den Sportovní den  

LEDEN    Úřad práce 

Nabídka 

pracovních míst, 

legislativa, 

pojištění atd. 

 

ÚNOR      Prevence syndrom 

vyhoření, Řešení 

konfliktů 

BŘEZEN Výchova k 

ochraně 

životního 

prostředí P CH 

    

DUBEN      
KVĚTEN   Úřad práce 

Nabídka 

pracovních míst, 

legislativa, 

pojištění atd. 

  

ČERVEN Příprava 

adaptačního 

programu (MP, 

VP, P) Nástin 

činností na 

školní rok 

2022/2023 (MP, 

VP, P) 

Výchova k 

ochraně 

životního 

prostřed 

Sportovně – 

turistický kurz 
  

 

Jednorázové akce 

Paralympiáda - podpora handicapovaných sportovců s mentálním a jiným postižením  - září zajišťují 

TU 

Sportovní aktivity: příprava na turnaje v nohejbalu, florbalu, futsalu, kopané, odbíjené, šplhu - 

zajišťují učitelé TV 

Evaluace 

1 Kvalitativní hodnocení  

Program prevence prochází každý rok hodnocením, které je součástí Výroční zprávy o 

činnosti školy viz. evaluační zpráva 2021/2022 a na podkladě zjištěných skutečností je 

upravován a aktualizován. Za koordinaci preventivních aktivit na naší škole zodpovídá 

metodik prevence, který v úzké spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem, 
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ředitelkou školy a pedagogickým sborem plánuje a realizuje aktivity zařazené do 

preventivního programu.  

Vyhodnocení PP je tvořeno na základě rozhovorů a konzultací s žáky, diskuzí na daná témata 

v třídnických hodinách. Po každém preventivním programu je provedeno dotazníkové šetření 

prostřednictví anonymního evaluačního dotazníku, kde se mohou žáci k danému programu 

vyjádřit. Před ukončením školní docházky mají žáci všech čtvrtých ročníků možnost 

anonymně zhodnotit Preventivní program z pohledu celé docházky na školu, to znamená za 

všechny čtyři roky, kdy navštěvovali naši školu. 

2. Kvantitativní hodnocení  

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence rizikového chování 

Počet aktivit   

Počet proškolených pedagogů  

Počet hodin  

 

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 

Počet aktivit  Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných 

rodičů 

    

 

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické 

preventivní 

aktivity  

Počet aktivit Počet žáků Počet žáků 

Blok primární 

prevence  
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Interaktivní 

seminář 

   

Beseda    

Komponovaný 

pořad 

   

Přednášky    

Individuální 

konzultace 

   

Jiný    

 

Aktivity při škole  Počet aktivit Počet žáků 

Exkurze   

Pobytové akce školy   

 

Propagace PP  

Akce a události pořádané v rámci PP pravidelně zveřejňujeme. Třídní učitelé na třídnických 

hodinách, na schůzkách rodičů, na poradách pedagogických pracovníků, na oficiálních 

webových stránkách školy (www.ssremesel.cz), na oficiálním profilu Facebook, Instagram, IS 

EduPage a v neposlední řadě na nástěnkách věnujících se problematice prevence sociálně 

patologických jevů ve společnosti.  

Celý koncept PP je po zhotovení zaslán všem pedagogickým pracovníkům v elektronické 

podobě s možností se k PP vyjádřit a diskutovat o něm. Se základními rysy a myšlenkou jsou 

pedagogičtí pracovníci seznámeni na pedagogické radě. 

Závěr 

Skutečnost, že rizikové jevy jsou realitou naší společnosti, je asi všem známá. Nejsnáze 

podlehne pokušení právě mladý člověk. Přes veškerou snahu se i v našem školském zařízení 

takové jevy vyskytují. Méně závažné prohřešky řeší třídní učitelé v rámci svých kompetencí a 

pro řešení složitějších prohřešků žáků, jmenoval ředitel školy výchovnou komisi: 

 Předseda komise: Mgr. Ondřej Stodola 
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 Členové: Mgr. Monika Hrubá, Mgr. Jaroslav Žigo 

Komise se pravidelně schází v termínech stanovených sdělením ředitele školy. Ve školním 

roce 2021/2022 zasedala výchovná komise v 15 jednáních. Jejich výčet byl v rámci dotazníku 

zaslán PPP ve F-M. 

Informace o ŠPP a službách, které toto pracoviště poskytuje, jsou rodičům sdělovány při 

zahájení školní docházky, stejně jako pravidla pro poskytované služby. Škola také o 

poskytování poradenských služeb informuje ve svých výročních zprávách. Informace a 

důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s 

výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pozitivně lze hodnotit i fakt, že za minulý školní rok nebylo na škole zaznamenáno chování, 

či jednání, které by mělo charakter trestného činu v rámci školy. Řešila se především 

neomluvená absence, kouření v areálu školy, napadení mezi studenty, drobné krádeže a 

náznaky lehčí formy šikany a užívání návykových látek.  

Nejpalčivějším problémem naší školy je již výše zmiňovaná neomluvená absence , kouření a 

nově pak užívání nikotinových sáčků ve třídách, v areálu či v blízkosti školy. Na tyto 

negativní jevy se pro letošní rok opět chceme cíleně zaměřit a v rámci možností je eliminovat. 

 

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE  

Školní metodik prevence Mgr. Monika Hrubá  

Ředitel školy Mgr. Petr Solich  

Platnost Od 1. 9. 2022  

 


