Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015
SPŠ Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
Charakteristika školy:
SPŠ Ostrava – Vítkovice je školou s více než devadesátiletou tradicí v oboru
strojírenství. Nabízíme tyto obory: Strojírenství – výpočetní technika,
Strojírenství – automobilní technika, Ekonomika a podnikání. V předminulém
školním roce došlo ke sloučení s několika obory SŠ technická a dopravní
Ostrava – Vítkovice, obory Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení,
Obráběč kovů, Ekonomika a podnikání . Naši studenti jsou vesměs z města
Ostravy a jeho přilehlých městských obvodů, několik desítek studentů dojíždí
z obcí okresu Opava, nepatrné množství i ze vzdálenějších lokalit.
Minimální preventivní program byl zpracován s přihlédnutím k výsledku šetření,
kdy formou dotazníku byl zjišťován výskyt negativních jevů mezi studenty
školy (záškoláctví, omamné látky, šikana, rasismus, vandalismus, rizikový sex,
domácí násilí, hrací automaty, poruchy příjmu potravy). Výsledky šetření jsou
součástí Školní preventivní strategie 2009 – 2013. Ve školním roce 2014-2015
bude zpracována nová strategie na základě dotazníkového šetření mezi studenty.

1. Spolupráce s pedagogickým sborem
1.1 Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na šk. r.
2014/2015
Termín: 26.8.2014- metodik.
1.2 Spolupráce s výchovným poradcem – předávání informací, konzultace
s rodiči a žáky, vedení kartotéky problémových žáků.
Termín: v průběhu celého roku – metodik + výchovný poradce.
1.3 Rozpracování preventivních aktivit s vyučujícími OBN a OBV.
Termín: 26.9.2014 – metodik + vyučující OBN, OBV.
1.4 Proškolení a informování pedagogických pracovníků a správních
zaměstnanců o problematice soc. patol. jevů – diagnostika, prevence.
Termín: v průběhu škol. roku.
1.5 Metodik prevence – získávání nových informací, proškolování se, účast
na schůzkách s okresním metodikem prevencemi. Kateřinou Ciklovou.
1.6 Školení metodiků prevence dle aktuální nabídky.
Termín: v průběhu šk. roku.

2. Spolupráce s rodiči:
2.1 Seznámení rodičů a ŠMP, proškolení v problematikou soc. patol. jevů
Termín: pro rodiče nastupujících ročníků – září - listopad 2014 - metodik
2.2 Konzultace a krizová intervence
Termín: průběžně – metodik, konzultační hodiny – čtvrtek 8:00 – 10:00,
nebo po předchozí domluvě.
2.3 Aktivity pro zlepšení vzájemné komunikace: třídní schůzky, šk. ples,
akademie, sportovní akce.
Termín: v průběhu školního roku.
2.4 Spolupráce se školní radou, pomoc při organizaci mimoškolních akcí.

3. Aktivity pro žáky:
3.1 Prevence ve výuce OBN, OBV a dalších předmětů
Termín: v průběhu škol. roku – metodik + vyučující daných předmětů.
3.2 Preventivní programy:
Besedy se lektory Renarkonu pro 1.a 2. ročníky – Vztahy v kolektivu,
Tolerance a akceptace menšin, Poruchy příjmu potravy, Sekty, Netolismus.
Termín: v průběhu školního roku – organizačně zajistí metodik + třídní
učitelé.
3.3 Jednorázové besedy:
Pro 3. roč. – Policie ČR, PPP atd.
Termín: v průběhu škol. roku – organizačně zajistí metodik a třídní učitelé.
3.4 Adaptační kurzy – pro nastupující l. ročníky
Termín: 1.9.- 4.9.2014 – organizace – metodik, dozor – metodik + třídní
učitelé.
3.5 Jednorázové akce: sportovní turnaje, školní akademie, ples, poznávací
zájezdy aj.
Termín: v průběhu škol. roku.

3.6 Aktualizace nástěnek, konzultační hodiny, schránka důvěry –metodik.

4. Spolupráce s jinými institucemi: CNN, Policie ČR, Renarkon,
PPP atd.
Termín: v průběhu škol. roku – metodik.

Dne 26. 8. 2014 zpracovala: Mgr. Lenka Hrušková

Schválil: Ing. Jiří Mlýnek

