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Příloha č. 3: 

 
Plán minimálního preventivního programu  

 
školní rok 2022/2023 

 
 

Úvod 
 
Minimální preventivní program do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně 
alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy, záškoláctví, šikanu, kyberšikanu  
a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci. Cílem minimálního preventivního programu je  
ve spolupráci s rodiči formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v 
dané problematice, předcházet a zabraňovat rizikovým projevům chování. 

 
Úkolem metodika je průběžně řešit výchovné problémy ve spolupráci s výchovným poradcem PhDr. 
Martinem Hanáčkem, s třídními učiteli i vedením školy s cílem optimalizovat vztahy mezi žáky  
a pedagogickými pracovníky. 
 
Ve vnitřním řádu školy jsou vymezena pravidla, jako je zákaz používání návykových látek ve škole a při 
akcích pořádaných školou. 
 
Škola spolupracuje s rodiči žáků, informuje je o případných problémech žáků i o obecných zásadách 
preventivního programu.  
 
S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech:  
 
Biologie a enviromentální výchova – problematika drogové závislosti, AIDS, ....,  
Občanská nauka – zdravý životní styl, formování osobnosti, problémy rasismu, volný čas a jeho využití, 
.......,   
Tělesná výchova, teorie sportu – zdravý životní styl, ...........,  
Psychologie, psychologie sportu – duševní zdraví, ………,   
Právo – právní normy a předpisy,……., 
 
Studenti by měli znát a umět: 
 orientovat se v základních návykových látkách a znát jejich účinky na lidský organismus, 
 orientovat se v problematice závislosti a znát základní právní normy, 
 posilovat své sebevědomí, správně se rozhodovat, odmítat, zaujímat zdravé životní postoje, 
 orientovat se v problematice sexuální výchovy, 
 bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc, 
 zvládat základní sociální dovednosti,  
 orientovat se v pojmech šikana, kyberšikana a v jejích následcích. 

 
 
Prevence sociálně patologických jevů na naší škole zahrnuje v souladu s metodickým pokynem ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy aktivity v těchto oblastech: 
 drogových závislostí, alkoholismu a kouření,  
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 kriminality, 
 virtuálních drog, patologického hráčství,  
 záškoláctví,  
 šikany, kyberšikany, vandalismu aj. forem deviantního chování 
 poruchy příjmu potravy. 
Cílovou skupinou školního preventivního programu jsou všichni studenti naší školy – v naprosté většině 
případů se jedná se o věkovou kategorii 15 – 20 let, existují však i výjimky. 
 
 
Plánovaný program pro jednotlivé ročníky 

plk. JUDr. Jaromír Badin – „Drogová kriminalita a my v roce 2022“  
 2. ročník 
 Beseda o nejčastěji zneužívaných omamných a psychotropních látkách, jejich vlivu  

na lidské zdraví a osudy, o kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s prodejem drog  
a o základech trestní odpovědnosti.  

 Přednášející je vyšetřovatel - vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel 
trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí 
protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.  

Termín pořadu: úterý 1. 11. 2022 v 8:30 hodin              
 
 
doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. – „Sex je náš, když ho znáš“ 

 1. ročník       
 doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinické psychologie v Sexuologickém 

ústavu a zakladatelkou oddělení somatopsychiky VFN v Praze. Dlouhodobě se zabývá 
psychologií v oblasti aplikované medicíny a partnerských vztahů. Je ředitelkou Institutu 
partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy aplikované psychologie. Publikovala 
stovky odborných a článků a je autorkou řady knih.  

 Tato přednáška naplňuje požadavky sexuální výchovy žáků posledních ročníků ZŠ  
a studentů SŠ. Zabývá se vývojem sexuality od narození, fenoménem lásky a výběru partnera, 
problematikou a riziky aktivního sexuálního života. Zvláštní pozornost je věnována tématům 
pohlavně přenosných chorob, nechtěného těhotenství, sexuální kriminality včetně zneužívání 
nezletilých.   

 Otevřeně odpovídá na časté otázky studentů týkající se virtuálního sexu, počtu pohlaví, způsobů 
partnerských soužití apod.. 

 Termín pořadu: pondělí 27. 2. 2023 v 8:30 hodin  
 
 
plk. JUDr. Jaromír Badin – „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“ 

 1. ročník  
 Přednášející je vyšetřovatel - vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel 

trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí 
protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Během besedy bude hovořit o 
těchto tématech: 
1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, 

zneužívání, vandalismus, agresivita) 
2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking) 
3. Zneužívání návykových látek a závislost na nich (alkohol, drogy, nikotin) 

 Termín pořadu: úterý 18. 4. 2023 v 8:30 hodin  
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Dále vedení školy, výchovná poradkyně, školní metodik prevence, vedoucí předmětových komisí  
a jednotliví pedagogičtí pracovníci sledují v průběhu roku nabídku kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí  
a dalších akcí, které operativně zařazují do programu. Jedná se o akce jak pro pedagogy, tak pro 
studenty. 
 
 
Další činnosti určené studentům 

Den otevřených dveří 
Slouží především k prezentaci práce školy, ale dává zároveň možnost seznámit rodiče s koncepcí školy 
a prací v ní.  
 
Schránka důvěry 
Ve škole funguje klasická schránky důvěry, kam mají studenti možnost anonymně vkládat své 
připomínky, dotazy, stížnosti, obracet se na výchovného poradce PhDr. Martina Hanáčka nebo školního 
metodika prevence Mgr. Hanu Juračkovou se svými problémy. Tato schránka je umístěna 
naproti studijního oddělení. 
 
Konzultační hodiny 
Studenti i jejich rodiče mají kromě telefonického kontaktu možnost navštívit jednotlivé vyučující, 
výchovnou poradkyni, školního metodika prevence v rámci stanovených konzultačních hodin  
a v případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky. 

 
 

Spolupráce školy s jinými organizacemi 

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno 
Sládkova 45, 613 00 Brno 
e-mail: pppsladkova@volny.cz 
tel: 54805260802,  548 529 330 

 
Sdružení Podané ruce, odd. primární prevence 
Hapalova 22, Brno 
e-mail: prevcentrum@volny.cz 
tel.: 549 211278 

 
Modrá linka 
CVČ Lužánky, Lidická 50, 602 00 Brno 
e-mail: evahorka@luzanky.cz 
tel.: 549 241 010 

 
 
Brno 31. srpna 2022 
 
Mgr. Hana Juračková   
školní metodik prevence 
 
Schválil:  
Mgr. Jaromír Pragač, v. r.   
ředitel školy 
 


