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ÚVOD, ANAL¯ZA
V souladu se strategií prevence rizikového chováni je na na‰í ‰kole realizován minimálni preventivni program (MPP). Na jeho realizaci se podílí cel˘ pedagogick˘ sbor,
‰kolní psycholog a dal‰í instituce, které se zab˘vají prevencí rizikového chování stﬁedo‰kolákÛ a dospûl˘ch, a to s ohledem na vûkové sloÏení ÏákÛ ‰koly.
Stﬁední ‰kola Vize se nalézá ve Vûznici Jiﬁice a poskytuje vzdûlání dospûl˘m odsouzen˘m muÏÛm. Z tohoto úhlu pohledu se jedná o specifické prostﬁedí, ve kterém docházi k interakcím, jeÏ nejsou bûÏné v civilnich ‰kolách.
Vzhledem ke kriminálni minulosti v‰ech ÏákÛ ‰koly se soustﬁeìujeme na posilování pozitivnich vizí na‰ich ÏákÛ, které primárnû souvisejí s kladením otázek k jejich zaãlenûní do spoleãnosti po propu‰tûní z v˘konu trestu odÀûtí svobody.
Za dÛleÏitou povaÏujeme i podporu ÏákÛ pﬁi udrÏování rodinn˘ch vazeb, které jsou
pﬁi socializaci do Ïivota spoleãnosti po propu‰tûní klíãov˘m momentem. Vyhlídky úspû‰né socializace jsou v ﬁadû pﬁípadÛ znaãnû omezené. Pﬁesto lze povaÏovat loÀsk˘ MPP za
úspû‰n˘. ·kola se proto bude i letos soustﬁeìovat na systematickou práci se skupinou nejrizikovûj‰ích osob pro vznik rÛzn˘ch forem problémového chování. Tento cíl je zároveÀ
cílem dlouhodob˘m vycházející z podnûtÛ uãitelÛ i samotn˘ch ÏákÛ. Mezi priority tím patﬁí i získávání informací pro vãasné odhalování rizik (monitoring). V tomto smûru zaãíná
‰kola od leto‰ního ‰kolního roku vyuÏívat také ‰kolního psychologa. Na konci minulého
‰kolního roku zaãala fungovat schránka dÛvûry. Letos se rovnûÏ zamûﬁíme na vedení ÏákÛ k vût‰í odpovûdnosti za své chování jako alternativû k odmûnám a trestÛm.
PﬁestoÏe je Stﬁední ‰kola Vize stﬁední ‰kolou, vzdûlává dospûlé. Îáky jsou mlad‰í
dospûlí aÏ po osoby star‰ího stﬁedního vûku, rÛzné vzdûlanostní úrovnû. ¤ada z nich se
cel˘ Ïivot pot˘kala s rÛzn˘mi poruchami chování a uãení. Nûkteﬁí Ïáci jsou agresivní,
s asociální poruchou osobnosti, jsou zde také recidivisté. Vlídnost je nezﬁídka povaÏována
za slabost. Negativita, deprese, chronická únava, niÏ‰í motivovanost a psychická nákaza
jsou dal‰í jevy, se kter˘mi je tﬁeba poãítat. Tím jsou dány urãité moÏnosti a limity celého
pedagogického sboru. Potﬁebnou jistotu pﬁiná‰í odsouzen˘m dÛsledné dodrÏování pravidel
a ﬁádÛ, které je i pﬁípravou na odpovûdn˘ vstup do svûta práce.
Îáci jsou ubytovaní ve specifick˘ch podmínkách vûznice a mohou b˘t ovlivÀováni
kontakty s rizikov˘mi skupinami odsouzen˘ch. K nejrizikovûj‰ím prostﬁedím ve ‰kole se
ﬁadí WC a um˘várny, hﬁi‰tû, dílny a zákoutí mimo dohled kamerového systému VûzeÀské
sluÏby âR. Spolupráce s represivními sloÏkami je nezbytná.
Krizové situace, jako je ublíÏení na zdraví, ‰ikana, agrese, rvaãka, váÏn˘ úraz, intoxikace Ïáka apod. ﬁe‰í ‰kola ve spolupráci s VûzeÀskou sluÏbou âR.
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PRIORITY
V tomto ‰kolním roce se zamûﬁíme na:
● Práci se tﬁídami jako sociálními skupinami a získávání informací pro vãasné odhalování rizik (monitoring). Zhodnocení jejich úãinnosti (vlastní evaluace s vyuÏitím monitorovacích modulÛ). Na programu se podílí ‰kolní psycholoÏka. Stanovení nov˘ch cílÛ v návaznosti na dal‰í aktivity programu primární prevence.
● Systematickou práci se skupinou osob vykazující zv˘‰enou míru rizika pro vznik rÛzn˘ch forem rizikového chování. Má pﬁedev‰ím v˘chovn˘ charakter. Jde o práci s cílovou
skupinou realizovanou mimo bûÏné i v bûÏném prostﬁedí, dÛsledné dodrÏování pravidel
a ‰kolního ﬁádu (beseda, skupinová práce, situaãní intervence, individuální rozhovor, ﬁe‰ení individuálních potíÏí Ïáka).
● Vedení ÏákÛ k vût‰í odpovûdnosti za své chování a rozvoj komunikace. VyuÏití tﬁídnick˘ch hodin a rozhovorÛ k náhledu na situaci, pomoc poradensk˘ch pracovníkÛ ‰koly
(skupinová práce, nácvik sociálních a komunikaãních dovedností).
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CÍLE
Cílem prevence je v˘chova ke zdravému Ïivotnímu stylu, k osvojeni pozitivniho sociálního chování, v˘chova k zodpovûdnosti za své chování.
Pedagogové vedou Ïáky k osvojování mezilidsk˘ch vztahÛ zaloÏen˘ch na demokratick˘ch principech, respektujicích identitu a individualitu Ïáka. Ná‰ MPP je zamûﬁen na dlouhodobé komplexní pÛsobení na osobnost vychovávaného, jeho informovanost, pomoc pﬁi
ﬁe‰ení problémÛ, spolupráci s organizacemi a úﬁady. Chceme vést Ïáky ke zdravému sebevûdomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reáln˘ch cílÛ v Ïivotû, k poznávání sebe sama, k dovednostem ﬁe‰it své problémy bez pomoci alkoholu, lékÛ a jin˘ch návykov˘ch látek, které se váÏí k jejich kriminální zku‰enosti.
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AKTIVITY PRO ÎÁKY
● besedy na téma Sebepo‰kozování a jeho motivy,
Netolismus a jeho rizika, Pﬁíslu‰nost k subkulturám, rizika
a v˘chodiska, Nová náboÏenská hnutí a sekty;
● beseda se ‰kolní psycholoÏkou o aktuálních problémech
● beseda s vûzeÀsk˘m kaplanem o duchovním Ïivotû
● dal‰í zvaÏované akce podle aktuálni nabidky (relaxaãní techniky,
aktivizace a organizace ãasu ve specifick˘ch podmínkách).
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SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Na zaji‰tûní osvûtové a poradenské ãinnosti pﬁi primární
prevenci i pﬁi ﬁe‰ení aktuálních problemÛ, diagnostiky, dal‰ího
vzdûlávání ÏákÛ a pedagogÛ se podílejí:
● ‰kolní psycholoÏka;
● pracovníci VûzeÀské sluÏby âR
● pedagogicko-psychologické poradny;
● Policie âR;
● Probaãní a mediaãní sluÏba âR;
● dal‰í instituce dle potﬁeby a aktuálni nabídky.
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METODY
Kromû tradiãních v˘chovnû vzdûlávacích metod budou vyuÏívány:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

individuální konzultace, individuální pﬁístup k ÏákÛm;
metody aktivního sociálního uãení – komunikace;
ﬁe‰ení konfliktu;
psychosociálni hry;
meditaãní techniky;
situaãní intervence;
ﬁízená diskuse o rÛzn˘ch spoleãensk˘ch problémech;
besedy, pﬁedná‰ky s odborniky;
samostatná práce – vyhledáváni informací v odborné literatuﬁe, tisku;
osobnostní a dramatická v˘chova – sociálni hry, hraní rolí, obhajoba urãitého názoru.
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ZAâLENùNÍ DO V¯UKY:
Spoleãenskovûdní pﬁedmûty – genderové rozdíly a nerovnosti, multikulturalismus,
dodrÏování spoleãensk˘ch norem, pﬁedcházení konfliktÛm, ‰ikanování, vliv skupiny na
chování jedince, závislosti, extrémistická hnutí a jejich nebezpeãí, uÏíváni a dealerstvi drog,
nelegálni pﬁevoz drog, agrese, vliv médií a reklamy a jejich kritické zhodnocení,
Právní normy – trestní, rodinné a pracovní právo v bûÏném Ïivotû.
âesk˘ jazyk a literatura – skupinová práce, kultivace ústního a písemného projevu,
kreativní psaní, rozvoj komunikace.
Technologie a Materiály – dÛraz na dodrÏování BOZP a hygieny práce, nakládání
s nebezpeãn˘mi látkami a organick˘mi rozpou‰tûdly, pﬁíprava na vstup do svûta práce.
Základy pﬁírodních vûd – alkohol, zneuÏiváni návykov˘ch látek, lékÛ, tabakismus
a dal‰ích forem závislostí, vliv nav˘kov˘ch látek na osobnost, zneuÏiváni nûkter˘ch plodin
- mák, konopí seté, durman, vliv racionálni stravy na zdraví, stravovací návyky, jídelníãek,
v˘znam zdravého Ïivotního stylu.
Tûlesná v˘chova – v˘chova ke zdravému Ïivotnímu stylu, vliv návykov˘ch látek na
zdravotní stav a v˘konnost, zpÛsoby relaxace a cviãení, jak správnû cviãit a posilovat, masáÏe a automasáÏe.
Cizí jazyky – rozvoj komunikace, práce ve skupinách.
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VOLNOâASOVÉ AKTIVITY
● podpora samostudia cizích jazykÛ – anglického, nûmeckého, ruského
● sportovní aktivity – díky poﬁízení posilovacího stroje ‰kolou
na ubytovnu ÏákÛ ‰koly,
● vyuÏívání knihovního fondu ‰koly
● podpora individuálních zájmÛ (historie, meditace, du‰evní hygiena, zdraví)
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VZDùLÁVÁNÍ PEDAGOGÒ
Úãast ‰kolního metodika prevence v doplÀujícím a roz‰iﬁujícím studiu pro v˘chovné poradce a metodiky prevence pﬁi Pedagogické fakultû UK Praha. Prezentace metodika a v˘chovného poradce na schÛzkách organizovan˘ch Pedagogicko-psychologickou poradnou Nymburk. Úãast dal‰ích vyuãujících na semináﬁích, pﬁedná‰kách,
akreditovan˘ch kurzech k problematice zdravého Ïivotniho stylu, komunikace, ﬁe‰ení ‰ikany, závislostí a dal‰ích (dle aktuální nabídky), samostudium (metodické materiály, odborná literatura, tisk, internet…).

Minimální preventivní program
zpracoval:
Mgr. et Mgr. Jiﬁí Pinka
‰kolní metodik prevence

V Jiﬁicích dne 20. 8. 2015
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