Školní rok: 2018-2019

Minimální preventivní program
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa školy, pro

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

kterou platí tento MPP

Slavětínská 82
190 14 Praha 9

Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Eva Juríková

Telefon na ředitele

281 012 117

E-mail na ředitele

jurikova@hotelova-skola.cz

Jméno školního metodika

Ing. Blanka Hrdinková

prevence
Telefon

281 012 107

E-mail

hrdinkova@hotelova-skola.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

Pedagogická fakulta, UK Praha

Jméno výchovného poradce

Ing. Blanka Hrdinková

Telefon

281 012 107

E-mail

hrdinkova@hotelova-skola.cz

Specializační studium

Ano

Realizátor vzdělávání

Pedagogická fakulta, UK Praha

Jméno školního psychologa

---

Telefon

---

E-mail

---

Počet tříd

Počet žáků/studentů

Počet ped. pracovníků

20

216

15

ZŠ - I stupeň
ZŠ - II.stupeň
Víceleté gymnázium
4leté gymnázium
SŠ – ostatní
Celkem pedagogů na škole*
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOLY
Soukromá střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. připravuje středoškolské
odborníky pro gastronomické služby, hotelnictví a služby cestovního ruchu. Zřizovatelem školy je
Svaz českých a moravských spotřebních družstev.
Škola je dobře technicky vybavena. Má dvě plně vybavené počítačové učebny, několik tříd
s interaktivní tabulí a další třídy s dataprojektory. Pro organizaci různých akcí slouží i školní jídelna
s dataprojektorem. Současné první ročníky máme plně obsazené, otvíráme 2 třídy prvních ročníků na
učebních oborech. Ve třídách prvních ročníků jsou žáci různých oborů, rozdělují se jen na odborné
předměty. Učební obory dohromady: kuchař-číšník a cukrář, maturitní obory: gastronomie, hotelnictví,
cestovní ruch.
Poradenské služby na škole zajišťuje výchovný poradce a metodik prevence. Školního psychologa
škola nemá. Funkce VP a MP je kumulovaná, zajišťuje je jedna osoba. Na škole je vytvořen školní
preventivní tým, který plánuje 3-4 setkání během školního roku. Složení školního preventivního týmu:
Mgr. Kateřina Závišková (zástupce ředitele), Ing. Blanka Hrdinková (VP a MP), Mgr. Hana Reimarová
(učitelka). Cílem školního preventivního týmu je stanovit si cíle v oblasti minimální prevence, stanovit
kritéria pro naplňování cílů a následně vyhodnotit, zda bylo cílů dosaženo. Setkání by měla sloužit
hlavně k diskuzi a k hledání nových nápadů, jak realizovat prevenci rizikového chování na škole. Další
spolupráce bude probíhat hlavně na úrovni spolupráce s třídními učiteli.
Ve škole je zřízena schránka důvěry, kam mohou žáci anonymně vkládat své připomínky, stížnosti,
dotazy. Tato schránka je umístěna ve 2. patře v blízkosti kabinetu VP a MP. Na webových stránkách
jsou kontakty na výchovného poradce a metodika prevence. Ve škole je dále založena knihovna, kde
si mohou žáci pravidelně půjčovat knihy.
ODBORNÁ A METODICKÁ LITERATURA, ODBORNÉ ČASOPISY, VIDEOTÉKA:
Odborná a metodická literatura

Antikoncepční otazníky (Uzel, Kovář)

u pí. Hrdinkové č. 212

CAT Ostrava
Odborná a metodická literatura

Aids (Švejda a kol.)

u pí. Hrdinkové č. 212

Odborná a metodická literatura

Sex. Aids. (Mrtníková a kol)

u pí. Hrdinkové č. 212

Odborná a metodická literatura

AIDS (Syrůček, Šejda, Ticháček)

u pí. Hrdinkové č. 212

Odborná a metodická literatura

Sexuálně přenosné nemoci (Šťáva

u pí. Hrdinkové č. 212

Zdeněk)
Odborná a metodická literatura

Sexuálně přenosné nemoci a jejich

u pí. Hrdinkové č. 212

rizika (Polanecký)
Odborná a metodická literatura

Terapie homosexuality (Gerald J.M.

u pí. Hrdinkové č. 212
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van den AArdweg)
Odborná a metodická literatura

Vzdělávání žáků se zdravotním

u pí. Hrdinkové č. 212

postižením (NÚV Praha)
Odborná a metodická literatura

Příručka prevence alkoholu, drog a

u pí. Hrdinkové č. 212

tabáku
Odborná a metodická literatura

Co dělat, když… Praktické náměty

u pí. Hrdinkové č. 212

k prevenci a intervenci RCH
(RAABE)
Odborná a metodická literatura

Šikana: mýty a realita (WOlters

u pí. Hrdinkové č. 212

Kluwer)
Odborná a metodická literatura

Časopis Škola a rodina

Knihovna (p. Gerstner)

Odborná a metodická literatura

Časopis Učitelské noviny

Knihovna (p. Gerstner)

Odborná a metodická literatura

Časopis Redway

Knihovna (p. Gerstner)

DVD

Řekni drogám ne! (VZP)

u pí. Hrdinkové č. 212 +
knihovna (p. Gerstner)

DVD

Rady začínajícím milencům (CAT

u pí. Hrdinkové č. 212

Ostrava)
DVD

Pravda o drogách (OS Řekni ne

u pí. Hrdinkové č. 212

drogám)
DVD

Láska ano – děti ještě ne! (CAT

u pí. Hrdinkové č. 212

Ostrava)
DVD

Obchod s lidmi (La Strana Č.

u pí. Hrdinkové č. 212

Republika)
DVD

Štěstí přeje připraveným (MV)

u pí. Hrdinkové č. 212

DVD

Závislosti na počítačových hrách a

u pí. Hrdinkové č. 212

automatech (PRO FUTURA o.s.)
DVD

Neonacismus a extremismus

Knihovna (p. Gerstner)

DVD

Šikana, rasismus a xenofobie

Knihovna (p. Gerstner)

DVD

Kyberšikana

Knihovna (p. Gerstner)

DVD

Sexuální výchova aneb o sexu od A

Knihovna (p. Gerstner)

až do Z
DVD

Odpadky do lesa nepatří!

Knihovna (p. Gerstner)

ORGANIZACE, SE KTERÝMI ŠKOLA SPOLUPRACUJE NEBO SE NA NĚ V PŘÍPADĚ POTŘEBY
MŮŽE OBRÁTIT (+ ODKAZY NA INFORMAČNÍ ZDROJE):
Informační zdroje – webové stránky
www.adiktologie.cz
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www.anabell.cz
www.drogy.cz
www.linkabezpeci.cz
www.sikana.cz
www.e-bezpeci.cz
www.minimalizacesikany.cz
www.drogy-info.cz
www.saferinternet.cz
www.prevence-praha.cz

Kontakty na organizace:


Obvodní metodik prevence PPP pro Prahu 3 a 9, Bc. Marika Dvořáková,
marika.dvorakova@ppp3a9.cz



Koordinátorka školství, zdravotnictví a sociální pomoci MHMP, Mgr. Radka Bartůňková, DiS.,
236 004 197, Radka.Bartunkova@praha.eu



Městská část Praha-Klánovice, policie ČR, 281 091 075/077, 721 895 342



Prev-Centrum, 242 498 335



SVP Klíčov, 286 580 711



Krizové centrum RIAPS – linka důvěry 222 580 697



Dětský domov Klánovice, Mgr. Dana Kuchtová, 281 962 127

ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE
Na škole se vyskytují u žáků různé formy RCH, např. záškoláctví, závislostní chování, nevhodné formy
chování vůči spolužákům i dospělým.
Informace od pedagogů
Hodnocení učitelů pro stanovení cílů MPP probíhá průběžně formou pohovorů. Problémy vznikají
podle učitelů i proto, že část rodičů se školou spolupracuje nedostatečně. Typickým RCH jsou
záškoláctví, závislostní chování, nesamostatnost a neochota žáků plnit úkoly. Učitelé si vyměňují
informace na pedagogických radách, při pátečních krátkých pracovních schůzkách a neformálně dle
aktuální potřeby. Pedagogové se pravidelně schází, aby mohli aktuálně řešit problémy žáků.
Informace od rodičů
Informace získáváme během konzultací rodičů s učiteli, které se konají 2x ročně. Rodiče hodnotí školy
většinou pozitivně. S rodiči komunikujeme dále dle potřeby telefonicky nebo při osobním setkání.
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Informace od žáků
Informace od žáků získáváme z dotazníkového šetření.
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3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP
Nárůst rizikového chování u mládeže a dětí školního věku je celospolečenským problémem. Je
důležité pokračovat v primární prevenci i na SŠ, poskytnout žákům co nejvíce informací, naslouchat
jejich problémům, otevřeně s nimi hovořit, rozvíjet jejich sociální a komunikační dovednosti a
schopnost spolupráce.
Minimální preventivní program školy je zpracován na základně Metodického pokynu k primární
prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/120-28), který do prevence
rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: záškoláctví, šikana a
kyberšikana, sexuální rizikové chování, násilí, intolerance, antisemitismus atd.

Dlouhodobé cíle:







Vychovávat žáky k odpovědnosti za své chování a jednání
Vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu a zdravému kritickému myšlení
Posilovat komunikační schopnosti a sociální dovednosti žáků
Vytvořit příznivé klima školy – pocit důvěry a bezpečí pro žáky i pedagogy
Zvyšovat informovanost u pedagogických pracovníků v oblasti RCH
Snížit absenci žáků ve škole

Krátkodobé cíle:
Cíl:

Zvýšit u žáků povědomí o zdravém životním stylu a
odpovědnosti za svůj život

Ukazatele dosažení cíle:

Pohovor s vyučujícími, zda došlo k nějaké změně

Zdůvodnění cíle:

Na SŠ a SOU přichází stále více žáků, kteří jedí velmi
nezdravě a málo se pohybují

Návaznost na dlouhodobé

Vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu a

cíle:

odpovědnosti

Cíl:

Zvýšit u žáků povědomí o tolerantním soužití

Ukazatele dosažení cíle:

Zlepšení komunikace mezi žáky

Zdůvodnění cíle:

Do školy přichází žáci s nedostatečnou tolerancí vůči svým
spolužákům

Návaznost na dlouhodobé

Vytvořit příznivé klima školy

cíle:

Cíl:

Snížit absenci žáků

Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:

Porovnat množství zameškaných hodin na žáka s minulým
školním rokem
Absence žáků je stále vysoká.

Návaznost na dlouhodobé

Snížit absenci žáků ve škole
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cíle:
Cíl:

Realizovat pravidelná setkání preventivního týmu

Ukazatele dosažení cíle:

3 setkání za školní rok + výstupy

Zdůvodnění cíle:

Vytváření MPP a jeho realizace má být týmová práce

Návaznost na dlouhodobé

Vytvořit příznivé klima školy

cíle:

Cíl:

Vyškolit 2 odborníky k tématu šikana

Ukazatele dosažení cíle:

Potvrzení o proškolení pedagogů

Zdůvodnění cíle:

Správně a rychle řešit začínající šikanu na škole

Návaznost na dlouhodobé

Vytvořit příznivé klima na škole

cíle:

4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
a) Pedagogové
Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhne podle
aktuální nabídky odborných seminářů.

7

b) Žáci
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Rizikové chování

Obor

Obor

K-Č, CU

HT, CR, GS

Šikana a extrémní projevy agrese

Ročník 1, pololetí 1

Ročník 1, pololetí 1

Vandalismus, rasismus,

Ročník 1, pololetí 1

Ročník 3, pololetí 2

Sexuální rizikové chování

Ročník 1, pololetí 1

---

Závislostní chování – návykové

Ročník 1, pololetí 1

Ročník 1, pololetí 1

Ročník 1, pololetí 1

Ročník 1, pololetí 1

---

Ročník 3, pololetí 2

Poruchy příjmu potravy

Ročník 1, pololetí 1

Ročník 1, pololetí 1

Zásady práce s internetem

Ročník 1, pololetí 1

Ročník 2, pololetí 1

xenofobie, homofobie,
antiemitismus

látky
Ostatní závislostní chování
(gambling, PC)
Okruh problémů spojených se
syndromem týraného a
zanedbávaného dítěte

(kyberšikana)
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Specifická prevence
Aktivita

SEZNAMOVACÍ TÝDEN

Stručná charakteristika

Seznamovací den (teambuilding)

Realizátor

Škola

Cílová skupina

Žáci prvních ročníků

Počet žáků

75

Počet hodin

3 dny po 5 hodinách

Návaznost programu na cíle MPP

Vytvořit příjemné klima školy

Ukazatele úspěšnosti

Vytvoření příznivého klimatu v jednotlivých
třídách

Termín

Září 2018

Zodpovědná osoba

Ing. Blanka Hrdinková, MP

Aktivita

Preventivní projekt Nehodou to začíná

Stručná charakteristika

Rozbor dopravních nehod, poskytování první
pomoci, co za volant nepatří

Realizátor

DEKRA CZ a. s.

Cílová skupina

Žáci 3. ročníků

Počet žáků

45

Počet hodin

2 hodiny

Návaznost programu na cíle MPP

Zvýšit povědomí o bezpečnosti silničního
provozu, zvýšit u žáků povědomí o zdravém
životním stylu a odpovědnosti za svůj život

Ukazatele úspěšnosti

Nehodovost našich žáků po získání řidičského
průkazu

Termín

Dle možností společnosti (podzim nebo jaro)

Zodpovědná osoba

Ing. Blanka Hrdinková, MP

Aktivita

Beseda k sexuální výchově

Stručná charakteristika

Téma: AIDS + HIV

9

Realizátor

HORNYCH Martin

Cílová skupina

Žáci 2. ročníku

Počet žáků

50

Počet hodin

4

Návaznost programu na cíle MPP

Vychovávat žáky k odpovědnosti za své chování a
jednání

Ukazatele úspěšnosti

Zvýšená zodpovědnost za chování v oblasti
partnerských vztahů

Termín

2. pololetí

Zodpovědná osoba

Ing. Blanka Hrdinková, MP

Aktivita

Projekce z projektu Jeden svět + následná diskuze
ve škole

Stručná charakteristika

Téma bude vybráno dle nabídky

Realizátor

Člověk v tísni

Cílová skupina

Žáci 1. ročníků

Počet žáků

75

Počet hodin

2 hodiny + následně 1 hodina ve škole

Návaznost programu na cíle MPP

Vychovávat žáky k odpovědnosti za své chování a
jednání

Ukazatele úspěšnosti

Zvýšená tolerance k ostatním spolužákům

Termín

2. pololetí

Zodpovědná osoba

Ing. Blanka Hrdinková, MP

Aktivita

Kurzy první pomoci

Stručná charakteristika

Speciální kurz první pomoci

Realizátor

Zdravotníci s.r.o.

Cílová skupina

Žáci 1. a 2. ročníků

Počet žáků

125

Počet hodin

2-4 hodiny

Návaznost programu na cíle MPP

Vychovávat žáky k odpovědnosti za své chování a
jednání

Ukazatele úspěšnosti

Zvýšená zodpovědnost za své chování, umět

1
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pomoci druhým
Termín

2. pololetí

Zodpovědná osoba

Ing. Blanka Hrdinková, MP

NESPECIFICKÁ PREVENCE
NÁZEV AKTIVITY

ÚČASTNÍCI

Lyžařský kurz

Žáci 2. ročníků

Organizace maturitního plesu

Žáci 4. ročníků

Účast na charitativní akci Květinový den

Vybraní žáci různých ročníků

Účast na charitativní akci Světluška

Vybraní žáci různých ročníků

Pomoc při organizaci a realizaci „Dnů

Vybraní žáci různých ročníků

otevřených dveří"
Klub mladého diváka

Vybraní žáci různých ročníků

Účast žáků na jazykových,

Vybraní žáci různých ročníků

zeměpisných a odborných soutěží
Účast na odborných kurzech a

Žáci z jednotlivých tříd

seminářích (barmanský kurz, baristický
kurz, kurz vyřezávání ovoce…)
Účast žáků při přípravách rautů

Vybraní žáci z různých tříd

Návštěva dětí z dětských domovů –

Vybraní žáci různých ročníků

charitativní akce
Projekt Edison

Žáci všech ročníků studijních oborů

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Vánoční turnaj v kopané + účast na

Zástupci z každé třídy

sportovních soutěžích
Jarní volejbalový turnaj

Zástupci z každé třídy

Sportovní kroužek

Zájemci z jednotlivých tříd, zájemci z řad
pedagogů

1
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c) Rodiče
- TU budou více komunikovat s rodiči (telefonem, mailem, osobní setkání)
- říjnové setkání s rodiči žáků 1. ročníků (zajistí vedení školy)
- stanovení konzultačních hodin pro rodiče
- TU komunikují v průběhu celého školního roku s rodiči žáků v jejich třídě (osobní setkání, telefonicky,
mailem)

1
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5. EVALUACE
MPP bude hodnocen průběžně během školního roku. Po ukončení školního roku
proběhne evaluace MPP.

Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
RCh – Rizikové chování
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
RVP – Rámcová vzdělávací program
ŠVP – Školní vzdělávací program

V Praze dne 14. 9. 2018

Vypracovala: Ing. Blanka Hrdinková, metodik prevence
……………………………………………….
Schválila: Mgr. Eva Juríková, ředitelka školy
……………………………………………….
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