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Minimální program primární prevence návykových látek a jiných
závislostí, prevence sociálně patologických jevů SOŠ NET OFFICE
Orlová, spol. s r.o.
Koordinátor primární prevence: Mgr. Naděžda Tománková
Školní rok 2017/2018
Prevence sociálně patologických jevů
Cílem preventivní ho programu je vytvořit u žáků pozitivní postoj ke škole a dát jim možnost v
případě problémů využít poradenské služby VP a ŠMP. Dát studentům základní motivaci pro vhodné
využití volného času. Sledovat a předcházet negativním jevům.
Škola nabídne žákům možnost navštívit výchovného poradce a metodika prevence a to nejen
v úředních hodinách. Úřední dny pro rok 2013/2014 budou zveřejněny v prostorách školy.

Minimální preventivní program je zaměřen zejména na následující oblasti:
- záškoláctví, šikana, vandalismus, kyberšikana,užívání návykových látek
(tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a
další infekční nemoci související s užíváním návykových látek, agresivita,
gambling.
Opatření k prevenci výskytu sociálně patologických jevů ve škole:
1) Adaptační kurz pro studenty prvního ročníku
Jedná se o třídenní kurz. Je pořádán organizací, která se specializuje na outdoorové programy pro
mládež. Kurzu se účastní třídní učitele. Cílem projektu je vytvoření lepší atmosféry ve třídě,
vytvoření kolektivu a silnějších vazeb mezi studenty, má poukázat na vhodný způsob trávení volného
času. Kurz přispívá i k lepší diagnostice žáků. Pomáhá rovněž vytvořit pozitivní vazbu mezi studenty a
třídním učitelem. Náplní kurzu jsou interakční hry, soutěže, zátěžové situace. Měřítkem efektivity
kurzu jsou názory a pocity účastníků.
termín kurzu: 6. 9. - 8. 9. 2017
Odpovědnost za provedení: RNDr. Michaela Masná Ph.D. , tř. uč. 1. ročníku

2) Schránka důvěry
Ve škole zřízena elektronická schránka, do které mohou studenti anonymně psát a posílat
své dotazy či informace. Kontakt: schranka@nosch.cz
Každý měsíc je využívání této nabídky vyhodnocováno a podle výsledků se připravuje další
opatření.
Odpovědnost za provedení: Mgr. Tománková
3) Osnovy
Problém výskytu a prevence sociálně patologických jevů se objevuje přímo v učebních
osnovách. Jedná se zejména o předmět občanská nauka, ekologie a literatura.
Program počítá s využitím mezipředmětových vztahů k dané problematice, spolupráce
s výchovným poradcem se všemi vyučujícími.
Odpovědnost za provedení: vyučující příslušných předmětů
4) Kulturní akce
Kulturní akce jsou vybírány pro studenty s ohledem na prevenci sociálně patologických jevů a
výchovy ke zdravému životnímu stylu (životní cíle, péče o zdraví, normy chování, mezilidské
vztahy). Pořádání besed, přednášek, filmových a divadelních představení, které jsou
zaměřeny na problematiku sociálně patologických jevů.
Odpovědnost provedení: Mgr. Tománková
5) Vytvoření Plánu pedagogické podpory žáka ve spolupráci se školnm speciálním pedagogem.
6) Rodina a škola
Škola se snaží udržovat dobré vztahy s rodiči. Rodiče jsou informováni o realizaci programu
na škole a jsou žádáni o spolupráci v rámci svých možností. Škola nabízí rodičům:
- konzultace s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli
- individuální konzultace s metodikem prevence
- informační materiály týkající se sociálně patologických jevů-rozdány většinou v průběhu
třídních schůzek
- pravidelné informace o prospěchu a chování žáků v rámci rodičovských schůzek
7) Represivní opatření
V zájmu vytvoření bezpečného prostředí ve škole budou přestupky řešeny na základě
Vnitřního řádu školy pro školní rok 2017/2018.
8) Výchovná komise
V souladu s metodickým pokynem MŠMT k jednotlivému postupy při uvolňování žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj. 10 194/2002-14 byla zřízena ředitelem
školy výchovná komise. Jejího zasedání se účastní ředitel školy, třídní učitel a výchovný
poradce, žák a zákonný zástupce. Před komisi je předvolán žák buď s vážnými
kázeňskými problémy, nebo s neomluvenou absencí.
9) Tým

Vytvoření týmu pro podchycení výskytu sociálně patologických jevů ve škole. Členy týmu
jsou p. Švédová, p. Priesnitzová , ředitel školy p. Michelsohn a p. Adamovská.
Vypracovala dne 30. 8. 2017 Mgr. Naděžda Tománková

