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Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a 

školská zařízení. Je součástí ŠVP, který vychází z příslušného RVP.  

ŠPS se přizpůsobuje kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či 

specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním 

prostředí. Snažíme se, aby ŠPS byla efektivní, realizovatelná a reflektovala na podmínky naší 

školy. ŠPS pomáhá jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin při ochraně 

lidských práv. Program se zaměřuje na oblast rizikových forem chování.  

ŠPS poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu. Na 

preventivním programu se podílejí všichni vyučující školy. 

 

Okruhy prevence:  

 agrese 

 záškoláctví, šikana 

 vandalismus 

 extremismus 

 intolerance 

 násilí 

 kyberšikana 

 netolismus 

 gambling 

 negativní působení sekt 

 sexuální rizikové chování 

 poruchy příjmu potravy 

 antisemitismus 

 rasismus, xenofobie, homofobie 

 závislostní chování, užívání návykových látek 

 rizikové chování v dopravě a rizikové sporty 
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Personální zajištění prevence 

 ŠMP – metodicky vede a koordinuje prevenci na škole, realizuje preventivní aktivity 

 VP – intenzivně spolupracuje na realizaci preventivních aktivit s ŠMP 

 ŘŠ – vytváří materiální, personální, časové a další podmínky pro realizaci     

         preventivních aktivit 

 TU - spolupracují na realizaci preventivních aktivit 

 

Priority Školní preventivní strategie 

 vzdělávat v oblasti zdravého životního stylu, zdravého způsobu života 

 snižovat výskyt rizikového chování 

 zvyšovat schopnost žáků a činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí 

 komunikovat, rozvíjet osobnostní a sociální rozvoj  

 pojmenovávat problémy z oblasti rizikových forem chování 

 pomáhat rizikovým a ohroženým skupinám 

 podporovat volnočasové aktivity se zaměřením na pohybové aktivity 

 občanská, právní a etická výchova, postoje, hodnoty, způsoby chování 

 důvěryhodné a dostupné poradenství, 

 metody aktivního sociálního učení 
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I. Základní údaje 

 

Název a adresa :  

Odborné učiliště a Praktická škola, příspěvková organizace 

Čs. armády 336/4a 

Hlučín, 748 01  

 

Telefon : 59 50 41 886 

     59 50 41 533 

Fax : 59 50 41 886 

Email : info@ouhlucin.cz 

              oupshlucin@quick.cz 

 

Preventivní tým školy : 

 

Ředitel školy : Mgr. Jindřich Honzík 

Zástupce ředitele : Ing. Eva Mikulčíková 

Vedoucí odborného výcviku : Mgr. Jana Cigánová 

                                                      Mgr. Karel Balarin 

Výchovný poradce : Mgr. Martin Vilášek 

Školní metodik prevence : Mgr. Marcela Kirmanová 

Pedagogové : třídní učitelé, učitelé odborného výcviku 

 

 

 

 

 

mailto:info@ouhlucin.cz
mailto:oupshlucin@quick.cz


Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín,  

příspěvková organizace 
                                                             Čs. armády 336/4a, 748 01 HLUČÍN 

5 
 

 

II. Charakteristika OU a PrŠ Hlučín 

 

 Jsme školské zařízení zaměřené na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami podle vyhlášky 73/2005 Sb. a její novelizace ve znění 

vyhlášky 147/2011 Sb..  

Vzhledem ke specifickým problémům našich žáků, je zapotřebí se zaměřit na 

pozitivní motivaci, výchovu ke zdravému životnímu stylu, osobnostní a sociální rozvoj 

žáků, rozvoj jejich komunikačních dovedností.  

Vzděláváme žáky z majoritní skupiny, žáky z velké části romského etnika, žáky 

z Výchovných ústavů, Diagnostických ústavů, ze sociálně nepodnětného prostředí. 

Žáci jsou pro vřazení do systému vzdělávání se speciálními vzdělávacími 

potřebami klasifikováni převážně stupněm lehké a střední mentální retardace, 

sociálním a zdravotním znevýhodněním. Z toho mnohdy částečně vyplývají i 

problémy v chování žáků jak ve škole, tak i mimo prostor vlastní školy. 

Rizikovým místem jsou ve škole prostory šaten, WC, mimo školu je to zejména 

bezprostřední okolí školy, okolí autobusového nádraží v Hlučíně.  

Jsme střední škola s velkou spádovou oblastí. Žáci dojíždějí převážně z Ostravy 

a okolí a Opavy a okolí. Dopravní obslužnost je bezproblémová.  

Silnou stránkou naší školy je včasná spolupráce a komunikace mezi pedagogy 

(třídními učiteli, učiteli, mistry odborného výcviku) i zaměstnanci naší školy. To vše se 

odráží na celkovém klima školy, které ovlivňuje žáky.  

Slabou stránkou naší školy jsou odloučená pracoviště odborného výcviku a 

absence vlastní tělocvičny školy. Rizikovým místem se stává přecházení na hodiny 

tělesné výchovy do sportovní haly. U odloučených pracovišť je rizikovým místem 

nepříliš včasné řešení případných problémů na pracovišti.  
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III. Cíle ŠPS 

 

Dlouhodobé 

 snižování absence žáků 

 zvýšení bezpečnosti žáků ve škole 

 zvyšování názorové a jiné tolerance 

 snížení výskytu násilí mezi žáky 

 zvýšení spolupráce rodičů se školou 

 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence 

 udržení a zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce mezi učiteli 

 snížení počtu sociálně rizikových projevů chování u žáků školy (potírání 

projevů šikany, agrese, tabakismu, používání vulgarit, …) 

 udržení příznivého sociálního klima školy 

 podporování výchovy ke zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního 

sociálního chování a osobnostní a sociální rozvoj žáků 

 

Střednědobé 

 usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou 

 vytvořit funkční MPP 

 pokračovat ve spolupráci s Policií ČR Opava, Hlučín a Městskou policií Hlučín 

 spolupráce s Pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) Opava, Ostrava 

 systémové třídnické hodiny 

 konzultační hodiny a jejich lepší využití – informovat rodiče o stále větším a 

narůstajícím nebezpečí zneužívání návykových látek a upozornit je, aby 

věnovali zvýšenou pozornost v této oblasti svým dětem 

 podporovat volnočasové aktivity 

 podporovat vzdělávání všech pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

rizikových projevů chování 

 získávat podporu pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence a její 

realizace 
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Platná legislativa 

 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 21291/2010-28 

 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení č. j. 22294/2013-1 

 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve 

škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14 

 Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních 

 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 

č. j. 14 423/99-22 

 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24 

 Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami 

 

 Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 

č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., 

 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25 

 

 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005
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