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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 

Školní rok 2022/2023 

 
 

 

Škola:   Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 

Adresa:   nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Kontakt:   www.szesro.cz, info@szesro.cz, 571 654 390  

 

Metodik prevence: Mgr. Petra Kulišťáková 

Kontakt:  kulistakova.p@szesro.cz 

 

Počet žáků:   278 

Počet tříd:   11 

Studijní obory:  AGROPODNIKÁNÍ – Chov koní a zvířat 

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Geoinformační systémy 

Učební obory:  ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ 

 

 

 

Analýza současného stavu 

SŠZePř v Rožnově p. R. je škola zaměřená přírodovědným směrem, nacházející se v centru města. 

Školu navštěvují žáci nejen z blízkého okolí, ale dojíždějí i z jiných krajů. Součástí školy je Domov 

mládeže, kde jsou žáci ubytováni, a Školní hospodářství, kde se koná odborný výcvik žáků učebního 

oboru. 

V předchozím školním roce školu navštěvovalo 258 žáků, z nichž 91 bylo ubytováno na DM. Výuka 

byla ovlivněna opatřeními souvisejícími s rozšířením onemocnění Covid-19 vydanými MŠMT a 

Ministerstvem zdravotnictvím.  

 

Během prezenční výuky ve škole jsme řešili vztahy mezi spolužáky, kouření, sebepoškozování žáků a 

návrat žáků z vycházky na DM v podnapilém stavu. Většina incidentů se odehrála o přestávkách 

(kouření na nádvoří školy za dílnami), v areálu školního hospodářství a v době osobního volna na DM. 

Během distanční výuky jsme nejvíce řešili neúčast žáků na online hodinách, nízkou motivaci žáků ke 

studiu, deprese žáků, situace, jak se vyrovnat s úmrtím v rodině, a slovní útoky na spolužáky na 

sociálních sítích.  

Řešení je v úzké spolupráci školního metodika prevence s výchovným poradcem, ředitelem školy, 

třídními učiteli, učiteli odborného výcviku, vychovateli DM a dalšími pedagogickými i 

nepedagogickými pracovníky. 

http://www.szesro.cz/
mailto:info@szesro.cz


Dle závažnosti jednotlivých případů využíváme postupy krizových scénářů doporučených 

metodickými pokyny MŠMT a spolupráci s odborníky (např. Policie ČR, krajský metodik prevence, 

Poradna pro ženy a dívky, …). 

 

 

Školní metodik prevence 

ŠMP (Mgr. Petra Kulišťáková) je koordinátorem preventivních aktivit ve škole, předává informace 

vyučujícím v oblasti primární prevence, pomáhá třídním učitelům v rámci třídnických hodin, 

spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence, podílí se na vytváření školní 

preventivní strategie spolu s výchovným poradcem a ředitelem školy.   

Kabinet ŠMP se nachází v 1. patře hlavní budovy školy.  

Konzultační hodiny ŠMP nejsou pevně stanoveny, můžete se na něj obrátit kdykoli, nejlépe po 

předchozí domluvě. 

 

Na základě Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů ředitel SŠZePř Rožnov p. R. zabezpečuje 

poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí 

výchovný poradce (Ing. Monika Svítilová), školní metodik prevence (Mgr. Petra Kulišťáková)  

a vedoucí vychovatel DM (Bc. René Filip), kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov 

a dalšími pedagogickými pracovníky školy.  

Škola zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy 

zaměřené zejména na 

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

• prevenci školní neúspěšnosti, 

• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné 

volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

• podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí  

a s odlišnými životními podmínkami, 

• podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

• průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření 

příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a 

školském zařízení, 

• včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany  

a diskriminace, 

• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

• metodickou podporu učitelům při psychologických a speciálně pedagogických postupech 

ve vzdělávací činnosti školy, 

• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

• spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 

zařízeními. 

Pozn.: Při poskytování služby je nutné dát „Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby  

a se zpracováním a uchováním osobních údajů ve školském poradenském zařízení“. 

 



 

Informační zdroje 

Veškeré dokumenty a aktuální informace naleznete na nástěnce školy, na webových stránkách školy, 

nebo jsou předány na třídních schůzkách. 

 

Dokumenty školy vztahující se k problematice sociálně patologických jevů jsou: 

• Školní vzdělávací program - ŠVP 

• Školní řád 

• Souhrn postupů při výskytu sociálně patologických jevů – krizový plán 

 

Informační zdroje pro práci školního metodika prevence jsou tvořeny: 

• archivem materiálů metodika prevence 

• příručním telefonním a mailovým adresářem 

• seznamem užitečných internetových adres 

V archivu materiálů metodika prevence se nacházejí knihy, časopisy, další tištěné odborné materiály, 

USB zařízení s filmy.  

 

Kontakty na organizace: 

www.centrum-poradenstvi.cz/ 

podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticke-centrum-ve-zlinskem-kraji/ 

www.drogy-info.cz 

www.zivot-bez-zavislosti.cz 

www.prevence-info.cz 

www.e-bezpeci.cz 

http://stopzavislosti.cz/ 

www.klubmost.cz 

agarta.cz 

prevence-online.cz 

alcedovsetin.cz 

 

 

Cíle MPP 

Cílem preventivního programu je zvyšování odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům. 

Chceme posílit jejich schopnost bránit se před těmito jevy zdravým a sociálně 

akceptovatelným způsobem tím,  že působíme na některé stránky jejich osobnosti, které mohou v 

budoucnu hrát roli při setkání s  návykovou látkou nebo rizikovým jednáním. 

Hlavní prevencí rizikového chování je samotné zaměření školy – přírodovědný základ, posilování 

odpovědnosti člověka k životnímu prostředí a vlastnímu zdraví.  

 

V letošním roce bude pokračovat upevňování vztahů mezi spolužáky, spolupráce žáků v rámci výuky a 

zapojování žáků do všech aktivit školy ve vztahu k základním školám, veřejnosti laické i odborné, 

institucím spolupracujícím se školou (Pro-bio Svaz ekologických zemědělců, svazy chovatelů a 

rozvoje venkova, agrární komora, …). Sleduje se posilování odpovědnosti studentů a příprava vlastní 

prezentace. Cílem je budování otevřené školy, jejíž úloha je i v dalším vzdělávání.  

 

Primární prevence se stává nedílnou součástí výuky v předmětech občanská nauka, dějepis, IKT a 

tělesná výchova. Dále se zaměřujeme na rozvoj zájmů studentů, který mohou realizovat při studiu – 

kynologie, agility, jezdectví, monitorování, kroužek chovu exotických zvířata, včelařský kroužek a 

kroužek sportovních her.  

http://www.centrum-poradenstvi.cz/
https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticke-centrum-ve-zlinskem-kraji/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://stopzavislosti.cz/
http://www.klubmost.cz/


Harmonogram aktivit pro žáky pro školní rok 2022/2023 

 

Září 

- Slavnostní uvítání žáků 1. ročníků  

- Individuální pohovory s žáky (staršími, s individuálními omezeními, …) 

- Třídní schůzky pro 1. ročníky 

- Exkurze Kouzelný svět trav v Osevě v Zubří – 1.A, 1.C, 2.A, 2.C, 3.A 

- Adaptační den – 1.ročníky 

- Projektový den – návštěva podniku Lukrom ve Valašském Meziříčí pod záštitou místního 

odborného pracovníka – vybraní žáci oboru Agropodnikání, Zemědělec-farmář 

- Dny Zlínského kraje 

 

Říjen 

- KRNAP – ekologická praxe 4.B 

- Informace 4. ročníkům o možnostech uplatnění na trhu práce 

- Exkurze do Hostětína v CHKO Bílé Karpaty – alternativní zdroje energie – 3.B 

- Ekologická olympiáda – 4.B 

 

Listopad 

- Beseda Vztahy ve třídě – organizace Most Valašské Meziříčí – 1. ročníky  

- Besedy ve třídnických hodinách na zvolené téma – drogy, šikana, tolerance, násilí, kriminalita 

– celá škola, třídní učitelé 

- SOČ – příprava studentů na účast v oblastních a krajských kolech 

- Soutěž ve florbalu 

- Zážitkový program Závislost tady a teď – 2. ročníky 

- Třídní schůzky 

 

Prosinec 

- Vánoční večírek pro školu – realizace 3. ročníky, účast celá škola 

- Odborné besedy na téma volby profese – 4. ročníky 

- Mezitřídní turnaje v basketbalu 

 

Leden 

- Odborné přednášky ekologických center – 3. ročníky 

- Lyžařský kurz – 1. ročníky 

- Třídnické hodiny – zhodnocení pololetí 

 

Únor 

- SOČ – účast studentů v oblastních a krajských kolech 

- Mezitřídní turnaje ve volejbale 

- Ples školy – organizují závěrečné ročníky 

 

Březen 

- Přednáška O sexu a vztazích jinak – organizace Most Valašské Meziříčí – 2. ročníky 

- Přednáška O poruchách příjmu potravy – 1. ročníky 

- Biologická olympiáda – 2.B 

- Příprava programu Dne Země – 2.B 

 



Duben 

- Den Země – realizace programu pro ZŠ – 2.B 

- Besedy ve třídnických hodinách na zvolené téma – drogy, šikana, tolerance, násilí, kriminalita 

– celá škola, třídní učitelé 

- Zapojení do akce Ukliďme Česko – žáci oboru Ekologie a životní prostředí 

- Třídní schůzky 

 

Květen 

- Návštěva CHKKO Poodří, stanice pro handicapované živočichy – 3.B 

- Výsadba stromků, pěstební práce v lese – celá škola, odborné exkurze 

- Účast na celostátní soutěži vědomostí a dovedností studentů zemědělských škol – 4.A 

 

Červen 

- Pobyt ve vybrané CHKO v rámci předmětu praxe – 2.B 

- Třídní výlety – třídní učitelé 

- Třídnické hodiny – zhodnocení pololetí 

 

Červenec, srpen 

- Nabídka letní brigády ve spolupracujícím podniku VOZD Zašová 

- Nabídka aktivit ekologických center na prázdniny – zprostředkování studentům 

prostřednictvím centrální nástěnky 

 

 

Spolupráce s rodiči 

Rodiče žáků naleznou základní informace (známky, rozvrh, školní akce, kontakty) na webových 

stránkách školy (www.szesro.cz). 

Kontaktovat školu, učitele, výchovného poradce, metodika prevence mohou telefonicky, e-mailem 

nebo si domluvit osobní schůzku. 

V každém pololetí jsou realizovány třídní schůzky. Pro 1. ročníky jsou navíc informační třídní schůzky 

druhý týden v září. 

 

Pedagogové 

Pedagogové a především třídní učitelé by měli vytvářet příjemné klima ve třídě, zamezit konfliktům 

(mezi žáky samotnými, ale i mezi žáky a učiteli). V rámci výuku monitorují chování třídy s ohledem 

na sociálně patologické jevy.  

Pedagogové se vzdělávají v průběhu roku individuálně se zaměřením na zvyšování potřebné 

kompetence v oblasti předcházení a řešení výchovných problémů. Pokud by bylo potřeba proškolit 

pedagogický sbor na určité téma, metodik prevence tuto skutečnost zajistí. ŠMP poskytuje podporu a 

individuální konzultace vyučujícím. 

 

Supervize a evaluace programu 

Po každé zrealizované aktivitě píší zúčastnění žáci zpětné vazby, formou dotazníku nebo volného 

psaní. Školní metodik prevence shromažďuje veškeré informace od třídních učitelů z třídnických hodin 

a zpětné vazby z akcí MPP v průběhu školního roku a eviduje výskyt rizikových forem chování u 

jednotlivých žáků tříd. Dokumentace obsahuje i záznamy o rozhovorech se žáky, rodiči. Její vedení se 

opírá o závaznou směrnici školy o oběhu informací ve škole a směrem mimo školu (s rodičovskou a 

odbornou veřejností). 

 

http://www.szesro.cz/


Pravidelně na konci každého školního roku zhodnotí ŠMP zrealizované aktivity naplánované v MPP 

(jejich průběh, výsledky, efektivitu vůči žákům, …) a získané informace předá na schůzce školního 

poradenského pracoviště. 

 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 1. 9. 2022 

 

 

 

 

Mgr. Petra Kulišťáková      Ing. Jaroslav Mandula 

školní metodik prevence      ředitel školy 


