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MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍ  PPRROOGGRRAAMM    

  
2017/2018 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální 

preventivní program (MPP):  
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-

Místek, příspěvková organizace 

 

1.    28.října 1598, Frýdek-Místek, 738 02 

2.    Palackého 123, Frýdek-Místek, 738 02 

 

 

Adresa ředitelství školy nebo 

školského zařízení: 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Martin Tobiáš 

Telefon na ředitele 558 406 211  nebo 732 227 482 

E-mail na ředitele tobiasm@spsoafm.cz 

 

 

A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 
1. Plán akreditovaného vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ  

 

Název a zaměření vzdělávání3) Počet 

hodin 

Realizátor – organizace, odborník Počet 

školených 

pedagogů 

10. krajská konference k prevenci 

rizikových forem chování 

 Moravskoslezský kraj 2 
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B. RODIČE 

 
Rodiče, žáci – informování o rizikovém chování, různých druzích závislosti, příznacích, 

možnostech terapie a o zdravém životním stylu, první pomoci.  

 

1. Aktivity pro rodiče 

(Přednášky a besedy na téma prevence SPJ)  

  

Název aktivity3) 

 

 

Datum konání Vedoucí 

programu, 

přednášející 

Úvodní třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků 5.září 2017 vedení školy, 

výchovný 

poradce, TU, MP 

Třídní schůzky v průběhu 

šk.roku 

TU, VP, MP 

 

2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

 
Název aktivity3) Datum konání Vedoucí 

programu 

Dny otevřených dveří listopad 2017 

leden 2018 

vedení školy, 

vyučující 

Spolupráce rodičů s rodičovskou radou v průběhu 

šk.roku 

vedení školy 

vyučující 

Konzultační hodiny MP pro rodiče a žáky pondělí 10.30-

11.15, středa 

11.3-12.30, 

dle 

individuální 

domluvy 

Kmenta, 

Papřoková 

Informace na webu školy a v systému Bakalář  vedení školy, 

vyučující, MP 

Turistická vycházka Okolo Frýdku cestička  21 .říjen 2017 vedení školy 
 



 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie  
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

 Frýdek- Místek, příspěvková organizace  
28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 

 558 406 111 ředitel: 558 406 211  skola@spsoafm.cz   www.spsoafm.cz 

 

 

 

C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 
 

Spolupráce s následnými organizacemi v oblasti protidrogové prevence, zdravého životního stylu, 

mezilidských vztahů 
 

 

1. Organizace a odborníci, kteří se budou podílet na prevenci SPJ 
 

Organizace3) Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

Renarkon Mgr. Magdaléna 

Štefaníková 

Malé náměstí 104, Frýdek-Místek, 

tel. 558 628 444, mobil: 606 694 244, 

e-mail: kcfm@renarkon.cz 

Renarkon Bc. Jan Hlaváč Mariánskohorská 1328/29,  

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Telefon: 596 638 807 Mobil: 602 650 

042 e-mail: cpp@renarkon.cz 

Centrum nové naděje Mgr. Petr Oroszy 

 

Palackého 129 

738 01 Frýdek-Místek 

558 629 223, http://www.cnnfm.cz/ 

e-mail:cnnfm@cnnfm.cz 

Policie ČR, prevence nprap. Karolina 

Bělunková 

Beskydská 2061,738 19 Frýdek-Místek 

telefon: 974 732 209 

 

Okresní hygienická 

stanice 

Mgr. Ilona Halešová Palackého 121, Frýdek-Místek, 

tel.: 558 418 339 

e-mail: ilona.halesova@fm.khsova.cz 

Pedagogicko-

psychologická poradna 

Mgr. Zdeňka Neničková Politických obětí 531, Frýdek-Místek, 

tel.: 558 644 750    

e- mail: ompa.pppfm@gmail.com 

Středisko výchovné péče  Mgr. Marcela Halešová 28. října 1639, Frýdek-Místek 

tel.: 558 647 276 

e-mail.: svp-fm@quick.cz 

Odbor sociálně-právní 

ochrany dětí 

Mgr. Zdeňka Kučná   Palackého 115, Frýdek-Místek, 

tel.: 558 609 699 

e-mail.kucna.zdenka@frydekmistek.cz 

Modrý kříž Bc. Monika Červenková, 

DiS 

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek, 

tel.:724 087 221, 595 534 445, 

e-mail:frydek-mistek@modrykriz.org 
 

mailto:cpp@renarkon.cz
mailto:cnnfm@cnnfm.cz
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D. ŽÁCI 

 

 
Informace o rizikovém chování, různých druzích závislosti, příznacích, možnostech terapie a  

o zdravém životním stylu, první pomoci.  
 

 

a) důsledný boj proti záškoláctví - pečlivá evidence absence žáků, kontrola omluvenek, konzultace s 

rodiči, informace rodičům prostřednictvím programu Bakaláři, při absenci větší než 20% - možnost 

stanovení žáku doplňující zkoušení  
 

b) boj proti zneužívání a prodeji drog v prostorách školy a v jejím okolí – uzavření budovy školy 

v 7.50, evidence zpožděných žáků, v době výuky a o přestávkách zákaz vycházení, zákaz kouření 

ve všech prostorách školy a v jejím okolí – kontrola pedagogickými pracovníky a městskou policií  
 

c) existence informační nástěnky se jmény, adresami, telefonními čísly odborníků, na které je 

možné se obrátit v různých obtížných životních situacích 
 

d) konzultační hodiny metodika rizikového chování – vyvěšeny, zapsány ve školním řádu  
 

e) schránky důvěry – vyvěšeny na dobře přístupném místě ve škole 
 

f) existence příruční knihovničky se studijními a propagačními materiály pro potřebu metodika 

rizikového chování  a výchovné poradkyně a ostatních pedagogů, odběr časopisu Bulletin 
 

g) zorganizování besed o vztazích v kolektivu, asertivitě, drogové problematice, trestní 

odpovědnosti a extrémismu, o sexuální výchově, bezpečnost na internetu-probíráno v rámci 

předmětu ITC 

 

e) adaptační pobyt prvních ročníků 

  

Vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, orientovat se na posílení 

dobrých vztahů v třídních kolektivech a mezitřídních kolektivech, zaměřit se na dodržování norem 

společenského chování, aktivněji zapojit třídního učitele, který by měl usilovat o získání důvěry 

svých žáků. 
 

 

 

 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

 

 Viz. Program proti šikanování, viz vyhl. č. 72/2005 Sb. 
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PROGRAM OSTATNÍCH PREVENTIVÍCH AKTIVIT 
 

Vytvoření příznivého sociálního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, orientovat se na posílení 

dobrých vztahů v třídních kolektivech a mezitřídních kolektivech, zaměřit se na dodržování norem 

společenského chování, aktivněji zapojit třídního učitele, který by měl usilovat o získání důvěry 

svých žáků. 
 

a) třídnické hodiny: posílení role třídního učitele, vytvoření atmosféry důvěry 
 

b) adaptační pobyt (1. ročník), třídní výlety, LVVZ (1. ročník), sportovně turistický a poznávací 

zahraniční zájezd (3. ročník – Španělsko, Sicílie): bližší seznámení mezi učitelem a žáky i mezi 

žáky navzájem mimo školní prostory  
 

c) mezitřídní soutěže: posílení vazeb v kolektivu, vytvoření pocitu sounáležitostí s třídním 

kolektivem, budování vztahu ke škole, zlepšení estetického vzhledu třídy, pozitivní vliv kolektivu 

na jednotlivce, schopnost dobře se bavit bez drog a alkoholu 
 

d) volnočasové aktivity ve škole, smysluplné využití volného času: sportovní kroužky (využití 

posilovny, ping – pongu, tělocvičny), jazykové a poznávací zájezdy (Vídeň, Paříž, Řím), účast na 

mezinárodních výměnných pobytech – Eurocampy (Portugalsko, Španělsko, Francie, Spolková 

republika Německo), účast na zahraniční praxi (Spolková republika Německo, …), zájezdy na 

divadelní představení v Ostravě, využití školní knihovny k rozšiřování vědomostí. 

  

e) jednorázové výchovné akce: účast tříd na vhodných filmech, koncertech, výstavách, 

přednáškách, besedách 
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Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních 

osnov 
 

Zabudování daných okruhů do tematických plánů občanské nauky, základů společenských věd, 

občanského a společenskovědního semináře, SPK, biologie, tělesné výchovy a jiných předmětů.  

Spolupráce s charitativními organizacemi na sbírkách – Adra, Den, kdy svítí světlušky, Český 

den proti rakovině. 

 

1. ročníky (třídy)
 3) 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

ZSV Drogy a já  - Renarkon metodici  

a TU 

ZSV S tebou o tobě, Cesta k mužnosti MP 

ITC Bezpečnost na internetu vyučující 
 

2. ročníky (třídy)
 3) 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

ZSV Vztahy v kolektivu - Renarkon metodici  

a TU 

 

3. ročníky (třídy)
 3) 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

ZSV 

OSVS 

Násilí, trestní odpovědnost – okresní soud 

Návštěva kontaktního centra Renarkon, Frýdek-Místek 

metodici 

a TU 
 

4. ročníky (třídy)
 3) 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací,…)  

Učitel 

ZSV, OBN, 

PRA, OSVS 

Návštěva okresního soudu, soudní přelíčení  vyučující 

EKO, PRA Návštěva úřadu práce vyučující 
 

Datum: 1. 9. 2017 

 

Jméno a podpis ředitele školy:   

  Mgr. Martin Tobiáš 

 

 

Jméno a podpis školního metodika prevence: 
 

  Mgr. Vladimíra Papřoková 

Mgr. Libor Kmenta 


