
SZŠ a VOŠ 
zdravotnická 
Liberec, p.o. 

FORMULÁŘ PLÁN PRÁCE MP Číslo_Verze 
dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: 

MP 02.09.2013 ŘŠ F10_01 

 

Tisk: 1/10/2020 1/7 

 

Preventivní plán školy - školní rok 2020 -2021 

 

Dokumenty určující realizaci školní prevence  

 

 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 10 194/2002-

14  

 14 514/2000-51 Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí a mládeže 

 10 844/2005-24 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v 

působnosti resortu MŠMT na období 2005 – 2008 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a žáků 

21291/2010-28 

 16 227/1996-22 Metodický pokyn MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek ve 

školách a školských zařízeních 

 14 423/1999-22 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, 

xenofobie a intolerance 

 28 275/2000-22 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

škol a školských zařízení 

 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 

vyučování, prevenci a postihu záškoláctví  

 25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií 

ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a 

mládeži páchané 

 11 691/2004-21 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu 

 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školních 

zařízení č. j. 24246/2008-6  
 

 

 Cíle preventivních programů nabízených během studia na naší škole: 

 

 Primární prevence: 

 

- poskytnout přehled možných rizik 

 

Vymezení rizikových forem chování  

 

• Násilí a šikanování  

• Záškoláctví  

• Kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování  

• Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus  

• Užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu, kouření, medikamentů)  

• Netolismus (virtuální drogy) – počítače, televize, video  

• Gambling (patologické hráčství)  

• Divácké násilí  

• Komerční sexuální zneužívání  
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• Syndrom týraných a zneužívaných dětí  

• Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí  

• Ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže 

 

- ovlivnit postoje k rizikovému chování žáků žádoucím směrem  

- formovat pozitivní charakterové a volní vlastností žáků 

- zprostředkovat výměnu názorů členů skupiny 

- předat informace o konkrétních rizicích sociálně patologických jevů, jejich 

prevenci, příčinách, důsledcích i možnostech řešení s důrazem na 

pochopení zodpovědnosti za své chování, jednání a zdraví 

- umožnit žákům pochopit a respektovat lidská práva a multikulturní přístup 

k druhým lidem. 

 

 

 Nabídka alternativ: 

- nabídnout možnosti smysluplného trávení volného času s ohledem na 

osobní orientaci žáků a na zájmovou činnost 

- nabídnout nové možnosti trávení volného času (sportovní, výtvarné, 

hudební, pracovní a jiné aktivity)  

- nabídnout možnosti zapojit se do peer-programů, dobrovolnické činnosti. 

 

 Pomoc při zvládání obtíží: 

- spolupracovat s žákem, rodinou, vyučujícími, pomáhajícími organizacemi 

- podpořit začleňování žáků a studentů do nového kolektivu 

- podpořit vytváření přátelských a kamarádských vztahů 

- pomáhat žákům a studentům, kteří nezvládají rodinné, studijní problémy, 

či jiné konfliktní situace formou konzultace a doporučení na odborníky 

- podpořit motivaci k opuštění rizikového chování 

- vymezit hranice ve spolupráci s VP a vedením školy v souladu se školním 

řádem a právy a povinnostmi žáka. 

 

Minimální preventivní program 

 

Formy preventivních programů: přednášky, besedy, diskuse, workshopy, 

exkurze, výukové či dokumentární filmy, dny otevřených dveří vybraných 

organizací, oslavy významných dnů či historických výročí, výstavy, soutěže a 

další dle aktuální nabídky.  

 

Časové rozvržení: je pouze orientační, bude přizpůsobováno aktuálním 

potřebám a provozu školy. 
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Cílové skupiny:  

 
 RODIČE, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI 

 

- listopad, duben – třídní schůzky – informační blok (prostřednictvím 

TU), monitorace školního klimatu z pohledu zákonných zástupců žáků 

(výstup z AE šetření) 

- červen – schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků – informační blok 

MPRCH, vypracování informačního letáku a osobní předání informací ve 

spolupráci s VP. 

 

Celoročně možnost využívání informačního zdroje prostřednictvím 

systému BAKALÁŘ, možnost komunikace rodičů s pedagogy, přístup 

k průběžným výsledkům klasifikace žáků, aktuálním změnám rozvrhů, 

k mimořádným situacím ve škole i k plánovaným organizačním změnám.   

            

             
 UČITELÉ, ŽÁCI  

 

– monitorace klimatu školy, jednotlivých tříd a výskytu rizikových jevů během 

výchovně vzdělávacího procesu - spolupráce s třídními učiteli, autoevaluační 

komisí, parlamentem žáků, výchovnou poradkyní, předmětovými komisemi 

(s důrazem na PK PSK, PK OSE) a jednotlivými vyučujícími. Poučení TU a 

vedoucích komisí o možnostech zpětné vazby na jednotlivé preventivní akce 

v rámci třídnických hodin či ve vyučování v propojení s ŠVP. 

 
 UČITELÉ  
- v rámci průřezových témat v ŠVP a kompetencí žáků školy vyučující zapíší 

v kolonce Bezpečnost v TK použitá témata MPRCH (např. MPRCH a 

využití mezipředmětových vztahů – Osobnostní rozvoj. 

- Spolupráce s autoevaluační komisí a TU – sociální klima. 

 

Vzdělávání: listopad 2020 – březen 2021 – setkání s odborníky z oboru 

Adiktologie (Advaita). 

 

Schůzky s učiteli, rodiči i žáky dle potřeby. 

 

V jednotlivých předmětech: 

Chemie: heterocyklické sloučeniny – prevence drogových závislostí 

Informační a komunikační technologie: prevence netolismu, virtuálních drog, 

komerčního sexuálního zneužívání, prevence kyberšikany     
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Psychologie a komunikace: 

ZA + PS 
 1. ročníky – prevence xenofobie, intolerance, závislostí, podpora dobrých 

mezilidských vztahů – v rámci tematického celku Komunikace. Návštěva 

Židovské synagogy. 

 2. ročníky – prevence poruch osobnosti – v rámci výuky tematického celku 

Osobnost. 

 3. ročníky – zdravý životní styl a psychosomatika, lidská práva – v rámci 

tematického celku Zdravotnická psychologie. 

 4. ročníky - prevence závislostí, gamblerství, domácího násilí, diváckého 

násilí, komerčního sexuálního zneužívání v rámci tematického celku NŽS. 

Dále zkontrolovat v rámci celku NŽS, zda již žáci nenavštívily zařízení K-

centrum či Advaita v prvním či druhém ročníku. Zařazení akce Návštěva 

židovské synagogy – prevence xenofobie, rasismu, intolerance, pokud nebyly 

v 1. ročníku. Lidská práva, Prevence poruch socializace – v rámci tematického 

celku Sociální psychologie. Dále prevence selhání na trhu práce – v rámci 

tématu Komunikace na trhu práce  

 

OSE  
1. ročník – mezilidské vztahy, výchova k rodičovství, lidská práva (RV) 

2. ročník – prevence poruch osobnosti 

3. ročník – prevence závislostí, gamblerství, násilí, prevence poruch socializace, prevence 

selhání na trhu práce. 

 

Předběžný časový harmonogram - AKCE 

 
                                                                                                                                září    
 

Všechny třídy: BOZP – Prevence Covid 19 

       

1. PSA, 1. PSB, 1. PSC, 1. PSL, 1 OSE 

 

  v rámci Harmonizačních dnů :  

   

informační a interakční blok MPRCH  

 

 prevence výskytu sociálně patologických jevů v třídním kolektivu 

 formování sociálních vztahů prostřednictvím psychosociálních aktivit – 

sociální klima třídy. 

 prevence rizikového chování - kontaktní informace  

 nabídka volnočasových aktivit pro SŠ mládež Dům dětí a mládeže Větrník 

– V klub, Liberec, zájmové a sportovní organizace dle aktuální nabídky, 

dobrovolnické organizace (průběžně v budově školy formou nástěnky, 

mailu, předání informací TU). Nabídka návštěv Divadla F. X. Šaldy. 
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 Konzultace s TU dle potřeby vyučujícího. 

 Blok se školním psychologem – nabídka konzultací – klima ve škole, 

osobnostní rozvoj, prevence rizikového chování. 
 

 

                                                                                                                             září -  listopad 

 

1. Ročníky – 1. PSA, 1. PSB, 1. PSC, 1. PSL, 1. OSE   –  
Základní vzorce bezpečného chování, prevence v adiktologii 

 – alkohol, kouření, nelegální návykové látky – v rámci HD (Advaita) 

Příběhy bezpráví – prevence xenofobie, rasismu, intolerance, úcta ke stáří. 

 

2. Ročníky – 2. PSA, 2 PSB, 2 PSC, 2 OSE, 2. OSC 
Příběhy bezpráví – prevence xenofobie, rasismu, intolerance, úcta ke stáří. 

     BOZP – Covid 19 – v rámci zdravotnických zařízení (TU, vyučující OSN) 

 

3. Ročníky - 3. PSB - mezilidské vztahy, lidská práva, prevence poruch osobnosti, 

prevence sociální patologie - v rámci konference Příběhy dětství, LPD 15. 10. 2020 

3. PSA, 3. PSB, 3. PSC, 3. OSE 

BOZP – Covid 19 – v rámci zdravotnických zařízení (TU, vyučující OSN) 

 

       1. DVS, 2. DVS, 3. DVS, 1. DDS, 2. DDS, 3. DDS - mezilidské vztahy, lidská 

práva, prevence poruch osobnosti, prevence sociální patologie - v rámci konference 

Příběhy dětství, LPD 15. 10. 2020 

BOZP – Covid 19 – v rámci zdravotnických zařízení (TU, vyučující OSN) 

 

4. Ročníky - 4 ZAA, 4 ZAB, 4ZAC 

BOZP – Covid 19 – v rámci zdravotnických zařízení (TU, vyučující OSN) 

 

 

 

                                                                                                            prosinec -  březen  

 

1. ročníky – 1.PSA, 1. PSB, 1. PSC, 1. OSE, 1. PSL   

 

Sexuální výchova – prevence rizikového chování a jeho následků – MUDr. Monika 

Schleiderová 

 

2. ročníky – 2. PSA, 2. PSB, 2. PSC, 2. OSE, OSC – prevence poruch osobnosti 

(v rámci výuky PSK – projednáno v PK PSK, možno i ve výuce OSE a OSN či 

dalších). 
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3. ročníky- 3.ZAA, 3, ZAB, 3, ZAC  -  zdravý životní styl, psychosomatika – v rámci 

výuky PSK – Psychologie nemocných -  (v rámci výuky PSK – projednáno v PK PSK, 

možno i ve výuce OSE a OSN či dalších) 

 

Exkurze vazební věznice – prevence kriminality 

 

4. ročníky 
Náhradní termín za červen 2020 – organizační přesun souvislé praxe. 

4. ZAA, 4. ZAB, 4. ZAC Soustředění před souvislou praxí – prevence záškoláctví a 

vztahových problémů na pracovišti 

       
1. a 2. ročníky filmový festival Jeden svět – zaměřen na lidská práva 

 

Pouze na žádost TU – bude-li filmová nabídka korespondovat s potřebami třídy. 

 

 

                                                                                                             březen   -  duben 

 

 

1. ročníky – 1.PSA, 1. PSB, 1. PSC, 1. OSE, 1. OSC  -  prevence netolismu, 

virtuálních drog, komerčního sexuálního zneužívání, prevence kyberšikany     

                                                                                                     (v rámci hodin IKT) 

3.PSA, 3. PSB, 3.PSC – problematika lidských práv – workshop či exkurze – přístup 

k nemocným, hendikepovaným, sociálně znevýhodněným (v rámci výuky PSK – 

projednáno v PK PSK, možno i ve výuce OSE a OSN či dalších) 

 

 

Končící ročníky  – 4. ZAA, 4. ZAB,  4 ZAC, 3 OSE - přednáška Trh práce ve 

spolupráci s ÚP (v rámci předmětu PSK , ev. Ekonomiky– téma Trh práce -  

projednáno v PK PSK ) - prevence selhání na trhu práce 

 

 

● časová rezerva  

    - využití aktuálních nabídek např. 

        SVP Čáp, K – centra, Advaity, Policie ČR, Zdravotního ústavu, Bílého kruhu 

bezpečí, Centra léčby závislosti na tabáku a dalších 
 (zaměřeno zejména na 1. a 2. ročníky) 
   

 

                                                                                                                           květen 

1. ročníky – 1.PSA, 1. PSB, 1. PSC, 1. OSE, 1. OSC     
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 3. ročníky- 3. PSA, 3. PSB, 3. PSC Soustředění před souvislou praxí – prevence 

záškoláctví a vztahových problémů na pracovišti 

 

Forma, délka a obsah dle potřeb žáků a vyučujících OSN ve 3. ročnících. 

 

 

V průběhu školního roku: 

 

Návštěvy představení Divadla F. X. Šaldy + následné diskuze s herci – průběžně dle 

programové nabídky. 

 

Výběr akcí z nabídky organizací, které se věnují preventivním akcím. 

MPRCH dochází na pravidelné schůzky pořádané okresním metodikem při PPP. 

 

V případě mimořádných opatření vlády z důvodu Covid 19: 

 MPRCH pracuje v rámci e-mailových konzultací po předchozí domluvě 

s žákem, rodičem, pedagogem. 

 Budou pedagogové vybraných předmětů realizovat preventivní programy 

prostřednictvím distanční formy výuky. 

 MPRCH bude realizovat preventivní program formou eseje a jiných forem 

písemného projevu s cílem uvědomění si vlastního chování a prožívání 

v nestandardní situaci. 

 

V Liberci 11. 9. 2020                                          vypracovala: Mgr. Ilona Kopecká 

                                                             metodik prevence rizikového chování 
 

 

 


