MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Školní rok: 2017/2018
Škola: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Adresa: nábřeží Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm
Metodik prevence: Mgr. Petra Kulišťáková
Počet žáků: 247
Počet tříd: 11
Studijní obory: AGROPODNIKÁNÍ – chov koní a zvířat
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – geoinformační systémy
Učební obory: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ

Prevencí rizikového chování je zaměření školy – přírodovědný základ, posilování odpovědnosti
člověka k životnímu prostředí a vlastnímu zdraví.
V letošním roce bude pokračovat hlavně 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.
Druhým pilířem prevence je rozvoj zájmů studentů, který mohou realizovat při studiu – kynologie,
agility, jezdectví, kroužek chovu exotických zvířat, akvaristika, divadelní a včelařský kroužek.
Specifická prevence:
Antikoncepce – pro 1. ročníky
Poruchy příjmu potravy – pro 2. ročníky
Náboženské sekty – v rámci výuky občanské nauky
Mezilidské vztahy – pro 1. ročníky
Zdravý životní styl – v rámci výuky občanské výchovy
Bezpečnost na internetu – v rámci výuky IKT
Gamblerství - v rámci výuky občanské výchovy
Drogy a jiné závislosti - v rámci výuky občanské výchovy
Záškoláctví, kouření – v rámci třídnických hodin
Šikana, kyberšikana – v rámci třídnických hodin a výuky občanské výchovy
Vandalismus, vulgarita – v rámci třídnických hodin
Nespecifická prevence:
Sportovní soutěže
Odborné exkurze
Školní výlety
Kynologie, agility

Jezdectví
Kroužek chovu exotických zvířat
Akvaristika
Divadelní kroužek
Včelařský kroužek

Analýza současného stavu:
Pro tento školní rok jsme rozšířili přednášky o nová témata (vztahy, sex, AIDS, …).
V předchozím školním roce jsme nejvíce řešili kouření u nezletilých žáků, vulgarismus, agresivní
chování a vysokou absenci.
Dle závažnosti jednotlivých případů využíváme postupy krizových scénářů doporučených
metodickými pokyny MŠMT a spolupráci s odborníky (např. Policie ČR, krajský metodik
prevence, …).
Řešení je v úzké spolupráci školního metodika prevence s výchovným poradcem, ředitelem školy,
třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a dalšími pedagogickými i nepedagogickými pracovníky.
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. Vilma Hladíková), školní metodik prevence (Mgr. Petra Kulišťáková)
a vedoucí vychovatel DM (Mgr. Šárka Stromšíková), kteří spolupracují zejména s třídními učiteli,
učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole
je v případě nutnosti zajišťováno i externím psychologem (PhDr. Mgr. Andrea Bernátková).
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“.

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.

Pedagogové
Pedagogové a především třídní učitelé by měli vytvářet příjemné klima ve třídě, zamezit konfliktům
(mezi žáky samotnými, ale i mezi žáky a učiteli). Pedagogové se vzdělávají v průběhu roku
individuálně, pokud by bylo potřeba proškolit pedagogický sbor na určité téma, metodik prevence
tuto skutečnost zajistí.

PPŠ pro školní rok 2017/2018 - škola
Září
Říjen
-

Slavnostní uvítání žáků 1. ročníků (zástupci školy, zemědělských podniků, …)
Exkurze – seznamovací výlet – Pustevny pro 1. ročníky
Individuální pohovory s žáky (staršími, s individuálními omezeními, …)
Informace 4. ročníkům o možnostech uplatnění na trhu práce
Farmářský den v Ekocentru Valašské Meziříčí - prodej produktů zemědělských farem z
regionu, studenti sami komunikují s producenty zemědělci a s veřejností
Krajský den ve Zlíně

Propagace EZ – výběrová exkurze pro studenty
Nicholas Winton – Síla lidskosti – přednáška pro 1.B, 2.B, 2.C
Ekologická olympiáda – 3. ročník
Interliga zemědělských škol – volejbal, jízda zručnosti
KRNAP – ekologická praxe 4. ročníků
Přespolní běh
Prezentace vysoké školy UP v Olomouci – 3. a 4. ročníky

Listopad
- Besedy ve třídnických hodinách na zvolené téma – drogy, šikana, tolerance, násilí, kriminalita
– celá škola
- Bažanťák – program žáků 2. ročníků – pasování žáků 1. ročníků
- SOČ – příprava studentů na účast v oblastních a krajských kolech
- Pokračování aktivit „Prezentace vlastního studijního oboru žákům ZŠ“ – odborné semináře
pro žáky ZŠ v rámci představení školy budoucím studentům
- Workshopy na téma uvedení na trh práce – 4. ročníky
- Soutěž ve florbalu
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
- Výukové prezentace pro studenty ZŠ – vybraní studenti
- Lyžařský kurz – 1. ročníky
Únor
- SOČ – účast studentů v oblastních a krajských kolech
- Besedy ve třídnických hodinách na zvolené téma – drogy, šikana, tolerance, násilí, kriminalita
– celá škola
- Mezitřídní turnaje ve volejbale
- Výukové prezentace pro studenty ZŠ – vybraní studenti

-

Přednáška o antikoncepci – 1. ročníky
Přednáška o poruchách příjmu potravy – 2. ročníky

Březen
- Interliga zemědělských škol – volejbal, jízda zručnosti – účast studentů agropodnikání
- Příprava programu Dne Země – 2. ročníky
- Výukové prezentace pro studenty ZŠ – vybraní studenti
Duben
-

Den Země – realizace programu pro ZŠ – 2. ročníky
Pokračování aktivit „Biopotraviny do škol“ – studenti do přípravy žáky ZŠ
Výukové prezentace pro studenty ZŠ – vybraní studenti
Zapojení do akce „Ukliďme Česko“

Květen
- Návštěva CHKKO Poodří, stanice pro handicapované živočichy – 3. ročníky
- Exkurze do Hostětína v CHKO Bílé Karpaty – alternativní zdroje energie – 3. ročníky
- Přírodovědné procházky po botanické zahradě pro ZŠ – studenti všech oborů jako lektoři
- Výsadba stromků, pěstební práce v lese – celá škola, odborné exkurze
- Účast na celostátní soutěži vědomostí a dovedností studentů zemědělských škol – 4. ročníky
- Přednáška na téma „Sex, AIDS a vztahy“ – 1. ročníky
Červen
- Pobyt ve vybrané CHKO v rámci předmětu praxe – 2. ročníky
- Výměnné pobyty s družebními školami
Červenec, srpen
- Nabídka aktivit ekologických center na prázdniny – zprostředkování studentům
prostřednictvím centrální nástěnky
- Možnost poznávání ekologických farem na pracovním pobytu v zahraničí – vybraní studenti
Po celý rok
- Péče o zookoutek na škole – zájemci z řad studentů
- Činnost včelařského kroužku, kroužku akvaristiky
- Kroužek sportovních her
- Péče o botanickou zahradu
- Využívání jezdeckého areálu na Prostřední Bečvě
- Sportovní turnaje
- Tvorba panelů s fotografiemi přírody – práce nadaných studentů všech oborů

V Rožnově pod Radhoštěm 12. 10. 2017

Mgr. Petra Kulišťáková
školní metodik prevence

Ing. Jaroslav Mandula
ředitel školy

PPŠ pro školní rok 2017/2018 – Domov mládeže
Rozvíjení zájmové činnosti přímo na DM, ve škole a ve městě. Zajišťují vychovatelé v koordinaci
s třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem.
Září
-

Úvodní schůzka výchovných skupin
Rožnov - seznámení s důležitými objekty města
Turistický výšlap
Kolečkové brusle
Seznamovací večer – vzájemné představení ubytovaných žáků
Zahájení cvičení v tělocvičně – volejbal, kopaná, košíková, lacros, florbal
Nabídka aktivit – Gibon park, in line, tenis
Vycházka na rozhlednu
Estetizace vnitřních prostor DM
Exkurze do Střediska volného času
Povídání o prázdninách nad fotografií
Kulinářské večery

Říjen
-

T-klub diskotéka
Turistická vycházka – dle počasí
Fit centrum – posilovna a spinning - instruktáž a zaučení
Halloween – výroba dýňových svítidel
Kulinářské večery – ve stylu Ameriky /lívance, Hamburger/
Krytý bazén – instruktážní návštěva
Tělocvična – sportovní činnost dle zájmu žáků
Estetizace prostor DM
Výroby podzimních věnců
Jóga

Listopad
- Čajové večery na DM – druhy čajů a jejich vliv na zdraví
- Kulinářské večery – Itálie /těstoviny, pizza/
- Baristické okénko - příprava kávových specialit
- Návštěva svíčkárny – exkurze a nákup
- Keramická dílna ve SVČ
- Ruční práce – pletení, výroba vánočních přání
- Sportovní turnaj
Prosinec
- Předvánoční výzdoba vstupních prostor DM
- Mikulášský večírek na DM s kulturním programem
- Vyhodnocení soutěže v úklidu ložnic
- Batikování a savování triček
- Aktivity z projektu Centra vzdělávání

-

Šití (polštáře, zástěry)
Pečení vánočního cukroví
„Nápoje, které zahřejí“ – bombardino, punč, čokoláda
Tělocvična – sportovní činnost dle zájmu žáků
Vánoční večírek ve škole

Leden
-

Ever step – ve Fitku DM – ukázka
„Co je grafologie?“- vysvětlení a praktické ukázky
Sportovní večer- Bowling /Kuželna/
Kulinářské večery – Řecko /gyros, baklava/
Ukázka barmanské práce - příprava koktejlů
Ruční práce – pletení a háčkování
Tělocvična – sportovní činnost dle zájmu žáků
Sjezdové lyžování na Horní Bečvě

Únor
-

Filmový klub – film a povídání o filmu
Diskotéka v T-Klubu i pro I.ročník
Ruční práce – pletení, háčkování
Čajové večery na DM
Korálkování (náramky, prstýnky)
Kulinářské večery – valašské speciality /frgál, kyselica/
Tělocvična – sportovní činnost dle zájmu žáků
Sportovní turnaj v badmintonu
Malování na sklo a porcelán
Decoupage

Březen
- Kulinářské večery – Švýcarsko /fondue/
- Večer společenských her
- T-klub diskotéka
- Čajové večery – výběr a ochutnávka čajů
- Filmový klub - film a povídání o filmu
- Ruční práce – výroba velikonočních ozdob, zdobení vajíček
- Tělocvična – sportovní činnost dle zájmu žáků
- Pletení velikonočních dekorací z papírových ruliček
Duben
-

Den Země – úklid okolí DM
Kulinářské večery – „Poslední večeře“ /rozloučení s maturanty
Kolečkové brusle
Soláň – turistická vycházka
Přesazování květin
Filmový klub - film a povídání o filmu
Aktivity z projektu Centra vzdělávání

-

Tělocvična – sportovní činnost dle zájmu žáků
Košíky z pedigu

Květen
- Filmový klub - film a povídání o filmu
- Přesazování květin
- Kolečkové brusle
- Vyhodnocení bowlingu a úklidu ložnic
- Tělocvična – sportovní činnost dle zájmu žáků
- Aktivity z projektu Centra vzdělávání
Červen
- Příprava „Dotazníku“ se studenty – návrhy na mimoškolní činnost
- Vyplňování a vyhodnocení „Dotazníku
- T- Klub-diskotéka
- Tělocvična – sportovní činnost dle zájmu žáků
- Turistická vycházka – Pustevny, Díly
Žákům je umožněno sportovní, kulturní a společenské vyžití přímo na DM, ve městě, zájezdy mimo
Rožnov pod Radhoštěm (divadlo):
- kino
- T-klub / ve městě /
- divadlo / Ostrava, Zlín /
- cvičení v tělocvičně – kopaná , košíková, lacros, florbal, volejbal, tenis
- diskotéka v T Klubu – od II. ročníku
- připomínky výchovných skupin
- čajové večery
- přednášky /knihovna, T-klub, Poradna pro matku a dítě/
- krytý bazén
- Základní umělecká škola
- Středisko volného času
- aktivity z projektu Centra vzdělávání
- umožnit návštěvu sportovních oddílů ve městě

