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A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ PSŠ
VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE
1.

Sociální a jiné okolí školy
Všechny budovy školy se nachází v centru krajského města. Budova školy ve Skuherského ulici je nově zrekonstruována a odpovídá evropským standardům. Dopravní
obslužnost MHD je dobrá, problematické je parkování v těsném okolí. Sociální okolí
je přijatelné a odpovídá statutu města. Problematičtější se jeví pouze blízkost městské
čtvrti Palackého náměstí, kde žijí někteří občané se sociálně nižší životní úrovní a
městské části Sady, které jsou známé přítomností lidí bez práce, eventuálně lidí zneužívající návykové látky. Menší riziko spatřujeme v okolí domova mládeže, který je
situován do oblasti Husovy kolonie a okolo kterého se pohybují obyvatelé domu pro
sociálně znevýhodněný z Okružní ulice. Žáci také přecházejí přes Palackého náměstí,
kde hrozí další setkání se společensky nepřizpůsobivou komunitou. Nemalé riziko
představuje také vlakové nádraží a obchodní centrum Mercury, kde se mohou žáci
opět setkat s osobami, které vyvolávají konflikt. Žáci jsou na tyto okolnosti upozorněni a dostatečně instruováni, jak se v případě nebezpečí zachovat.
Žáci navštěvující naši školu studují učební a maturitní obory. Na škole probíhá též výuka nástavbového studia a studium na VOŠ. Tento stav se z hlediska SPJ nejeví
žádným výrazným problémem.

2.

Informace od pedagogů
Budou získávány formou písemného dotazníku, aktualizovány ročně až jednou za dva
roky. Další formou jsou výstupy z pedagogických rad - 4x ročně nebo provozních porad – jednou za dva týdny. Třetím zdrojem jsou aktuální informace od učitelů, které
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reagují na situace vzniklé průběžně během školního roku. K dispozici je i e-mailová
adresa ŠMP.
Z výstupů jednání ŠMP – učitelé, bylo upozorněno na problémy zejména v oblasti záškoláctví, eventuálně některé kázeňské nedostatky. Rovněž bylo poukazováno na
určitou nemotivovanost studentů k dosahování lepších studijních výsledků

3.

Informace od rodičů

Podněty a připomínky rodičů jsou pravidelně přijímány 2x ročně na třídních schůzkách, komunikační linií: třídní učitel + učitelé → ŠMP + vedení. Dále jsou rodiče
kontaktováni telefonicky a písemně, eventuálně elektronickou poštou, a to zejména při řešení konkrétně nastalých problémů. K dispozici je e-mailová adresa ŠMP.
4.

Informace od žáků

Jsou získávány formou písemného dotazníku, aktualizovány minimálně jednou za dva
roky. Aktuální informace od studentů, které reagují na situace vzniklé průběžně během
školního roku, přijímá ŠMP osobně nebo prostřednictvím učitelů, třídních učitelů a vychovatelů na DM formou rozhovoru. K dispozici je rovněž e-mailová adresa ŠMP.
Ze zpracování aktuálního dotazníku vyplynuly následující skutečnosti: Studenti si
uvědomují existenci některých SPJ na škole a zajímají se o některé specifické druhy tohoto
chování. Dotazováním nad jiné četností vynikly jevy záškoláctví a kouření cigaret, přičemž
např. s prvním tímto jevem se setkalo 100 % respondentů prvních ročníků! Studenti projevili zájem dozvědět se více hlavně z oblasti rizikového chování v dopravě (jsme SPŠ
automobilní), ale také by je zajímala problematika alkoholu, eventuálně násilí a agresivního chování.
Sociální klima školy bylo hodnoceno průměrnou známkou 2,56 (na stupnici 1-5), sociální klima ve třídách potom známkou 2,09.
Ke své větší spokojenosti na škole by studenti uvítali zdárné dokončení přestavby školy, zejména s podtextem k momentálně špatnému stavu sociálního zařízení a šaten. Časté
bylo volání po možnosti zajištění občerstvení v době školního vyučování.
U některých studentů se ukázala potřeba používat při výuce notebooky jako sešity,
eventuálně mít na škole možnost připojit se k internetu, tento požadavek byl splněn pro žáky ubytované na DM, kde mají k dispozici wi-fi připojení.
Některé připomínky se týkaly lepšího rozvrhu, delších přestávek a redukce učiva na to,
co skutečně budou v praktickém životě potřebovat.
Zazněly pochvaly i směrem ke kvalitě učitelskému sboru, naopak nespokojenost se
někdy ukázala s přístupem učitelů ke studentům.
5.

Hodnocení MPP minulého školního roku
Je zapracováno v Závěrečné zprávě o plnění MPP.

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE
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•
•
•
•
•
•

Z potřeb pedagogů a jako zpětná vazba od rodičů a studentů vyplynula nutnost řešit
problematiku:
Záškoláctví.
Pozvednout nízkou motivovanost studentů k dosahování lepších studijních výsledků.
Řešit kázeňské problémy u některých studentů.
Zhodnotit nabídky volnočasových aktivit pro naše studenty.
Upozornit studenty na následky a rizika užívání alkoholu a tabáku.
Nabídnout osvětu v oblasti rizikového chování v dopravě, eventuálně v oblasti násilí
a agresivního chování.

C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY

I.
1.

V oblasti přímé práce pedagogů

•

V oblasti prevence záškoláctví umožnit zapisování nepřítomnosti studenta ve výuce
přímo v reálném čase, a to v systému Škola OnLine na internetu. Rodiče tak mají okamžitou informaci o tom, že se student momentálně nachází mimo školu a mohou jej
např. mobilním telefonem kontaktovat a zjistit příčinu jeho nepřítomnosti ve škole.
Dané opatření by významně předcházelo dalším nežádoucím SPJ, které záškoláctví doprovázejí, např. zneužívání návykových látek, krádeže, SPJ v partách…, ale i z pohledu
bezpečnosti, možnému poškození zdraví studentů, kteří jsou mimo školu.
Motivace pro lepší studijní výsledky může být zvýšena formou finančních odměn
(stipendií), např. za dosažení prospěchu s vyznamenáním. Tyto stipendia jsou limitovány finančními zdroji, které je třeba hledat.
Kázeňské problémy mohou plynout z osobnostních rysů studentů a učitelů, ale i
z atmosféry ve škole, třídě, spolupráce s třídním učitelem, rodiči… Jedná se o širší
problém, jehož řešení je vždy konkrétní. V rámci DVPP, sebevzdělávání učitelů, samostudium, eventuálně účast na školení v oblasti specifických poruch chování a řešení
krizových situací s žákem a ve třídě. Zájem o školení bude zjištěn v průběhu školního
roku a potom bude osloven příslušný realizátor.
Nabídnout volnočasové aktivity, které studenty zaujmou, účelně vyplní jejich volný
čas a poskytnou základnu pro tvorbu přátelských vztahů mezi studenty a posílí neformální autoritu pedagogů. Přehled nabízených aktivit je zpracován v oddíle III. kap. 2.4
této MPP.
V předmětu Občanská výchova, případně v Ekologii se zaměřit na téma: Zneužívání
návykových látek s důrazem na alkohol a tabák.
Jelikož se naši studenti sami zajímají o problematiku rizikového chování v dopravě,
bylo by přínosné uspořádat besedu nebo jinou aktivitu s pedagogickým pracovníkem
našeho úseku v Lidické ulici, kde se učí zvláště ekonomické obory, např. legislativa v
dopravě.
V oblasti násilí a agresivního chování, bude pracováno s aktivitami Watch and Change v rámci vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“ obecně prospěšné
společnosti Člověk v tísni.

•
•

•

•
•

•

2.

Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ
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Název a odborné
zaměření vzdělávání
Dle konkrétních nabídek
3.

Počet
hodin
---

Datum
konání

Realizátor – organizace, Počet školených
odborník
pedagogů
-----

Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ

Název a odborné zaměPočet ho- Datum
ření vzdělávání
din
konání
VII.krajská konference
PPRCH
4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy

Realizátor – organizace, odborník
KÚ České Budějovice

Způsob spolupráce s kolegy, způsob vzájemného předávání informací vychází
z vyhlášky č. 72/2005 Sb.
Počty pedagogických
pracovníků
Vedení školy
Učitelé
Vychovatelé
Mistři odborné výchovy

Jiné (vepište)

Podílející se aktivně
na prevenci
6
92
5
47
3

Celkem
7
92
5
47
3

Nepodílející se aktivně na prevenci
1
0
0
0
0

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

II.
1.

Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP

Setkání s rodiči se koná 2x ročně na třídních schůzkách, kde je ŠMP rodičům prvních
ročníků představen a nadále je plně k dispozici. Dále mohou rodiče kontaktovat ŠMP telefonicky nebo písemně, eventuálně elektronickou poštou, a to zejména při řešení konkrétně
nastalých problémů. Informace o činnosti ŠMP, možnostmi spolupráce s rodiči a MPP jsou
k dispozici na webových stránkách školy, ve vytištěné podobě je MPP k dispozici
k zapůjčení u ŠMP. O činnosti ŠMP a kontaktu na něj informuje také nástěnka v 1. patře.
Konzultační hodiny ŠMP jsou zveřejněné na stránkách školy a rodiče mohou, po předchozím telefonickém kontaktu, se ŠMP konzultovat, viz vyhláška č. 72/2005 Sb., o
poskytování poradenských služeb ve školách.
2.

Aktivity pro rodiče

Název aktivity
Předání informačních materiálů o zneužívání návykových látek na třídních
schůzkách v prvním ročníku.
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky –
školní metodici prevence
3.

Datum konání

Realizátor, přednášející
ŠMP, třídní učitelé

Po telefonické
domluvě

Jednotlivé budovy školy

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

Název aktivity

Datum konání
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Vedoucí programu

Dny otevřených dveří

Vedení školy, učitelé

Třídní schůzky

Vedení školy, třídní učitelé,
učitelé OV a OP

Maturitní plesy

Vedení, třídní učitelé, učitelé

Nábor žáků základních škol
- společné informativní
schůzky rodičů žáků 9. tříd
III.

říjen-prosinec 2018

Vedení, třídní učitelé

PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY

1. Způsoby seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP
Kontakt na ŠMP je na webových stránkách školy, na „Preventivní“ nástěnce v budově
školy, eventuálně o něm ví všichni učitelé a mohou studenty na ŠMP odkázat. Konzultační
hodiny jsou uvedené na webových stránkách školy a v tomto MPP. Studenti mohou školního metodika prevence kontaktovat v záležitostech viz. vyhláška č. 72/2005 Sb. MPP je
umístněn opět na webových stránkách školy, ve vytištěné podobě je k dispozici k zapůjčení
u ŠMP.
2.1 Prevence pro žáky ve výuce, která je součástí Školního vzdělávacího programu,
aktivity, které nereagují bezprostředně na aktuální problémy a týkají se všech
tříd v daném ročníku
Vyučovací
předmět
Čj, On

Čj, On, D

ICT

ICT, M

Nj
AJ
ChaE, EO

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací,
prožitková aktivita…)
Komunikace; ochrana osobních údajů. Vzájemná
komunikace mezi studenty. Zneužívání návykových
látek a důrazem na alkohol a tabák. (Řízená debata,
dokumenty)
Komunikace; ochrana osobních údajů. Vzájemná
komunikace mezi studenty. Zneužívání návykových
látek a důrazem na alkohol a tabák. (Řízená debata,
dokumenty)
Zásady správné komunikace na internetu. Zneužívání internetu, kyberšikana. Ochrana osobních a
citlivých údajů. Autorská práva a legislativa v oblasti software.(Řízená debata, prohlížení a
vyhledávání na internetu, prezentace dokumentů)
Komunikace, ochrana osobních dat, autorská práva,
počítačové pirátství. (Řízená debata, prezentace,
prohlížení a vyhledávání na internetu)
Komunikace v cizím jazyce o SPJ . (Řízená debata)
Komunikace v cizím jazyce o SPJ . (Řízená debata)
Vzájemná komunikace mezi studenty, ochrana
osobních dat. Ekologické chování. (Řízená debata)
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Učitel
Mgr. Kalkušová

PaedDr.Čápová

Mgr. Studený

Mgr. Hodanová,
Kaňka
Mgr. Řeháková
Mgr. Hrubá
Mráčková

TV

LVVZ – Lipno – leden – polovina února

Mgr. Fürst

2.2 Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě
SPJ, který bude v budoucnosti řešen, není možno předem stanovit, vyplyne
z konkrétní situace a reálné potřeby. Bude řešen neodkladně. Řešení, při zjištění konkrétního SPJ, bude operativní. Bude řešeno ve vzájemných interakcích: jednotliví studenti –
kolektiv třídy – učitelé – třídní učitel – vychovatelé DM - ŠMP – vedení školy. Užití metod
řešení daného SPJ bude operativní. Způsob ověření efektivity intervence bude proveden
kontrolou, využitím zpětné vazby apod.
2.3 Jednorázové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce

Datum

Realizátor

Adaptační dny pro studenty prvních ročníků seznamovací, kooperativní a pohybové aktivity.

4.-12. 9. 2018

Mgr. Studený,
Mgr.Somr Mgr. Nováková Mgr.Švepešová,
třídní učitelé,
učitelé tělesné výchovy

Beseda na téma rizikové chování v dopravě

Po dohodě

PČR

Návštěva filmového představení

Bude upřesněno

Kalkušová

Návštěva divadelního představení

Bude upřesněno

Kalkušová

Divadelní představení pro žáky DM

říjen - duben

Kuncová

Turistický den, celá škola

Třídní učitelé, učitelé

Turistické a vodácké kurzy

Květen-červen
2018

Učitelé TV

LVVZ – Lipno, Hochficht

Lede-únor 2018

Učitelé tělesné výchovy

Beseda o holocaustu. Bude upřesněno Centrum vzdělávání a dialogu, Mgr. Monika
Slunečková

Beseda o holocaustu. Bude
upřesně-no Centrum vzdělávání
a dialogu, Mgr.
Monika Slunečková
Etika a společenské chování.
Bude upřesně-no
p. Fila – taneční
mistr

Beseda o holocaustu.
Bude upřesně-no Centrum vzdělávání a
dialogu, Mgr. Monika
Slunečková

Etika a společenské chování. Bude upřesněno p. Fila – taneční mistr
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Etika a společenské
chování. Bude upřesně-no p. Fila – taneční
mistr

Školní turnaj v sálové kopané
Přednáška s besedou o Bohumilu Habalovi,
pro 4. ročníky. Bude upřesně-no Petr Drholec
Výstaviště ČB: ACCELERATING SCIENCE
Projekce a práce se sadou dokumentárních
filmů Watch and Change v rámci vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“
společnosti Člověk v tísni.
Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce

jaro 2019
Bude upřesněno

Říjen 2018

Petrová, Dufková

Exkurze ve strojovně elektrárny Temelín a
v areálu dopravní firmy

únor 2019

Jun

Dopravní konference

Duben 2019

Vrchota

Lokomotivní depo Č. Budějovice

Duben 2019

Jun

Exkurze – Škoda Mladá Boleslav

duben 2019

Hostaša

Exkurze ČNB

Prosinec 2018

Tomášek

Návštěva Muzea historických vozidel Pořežany

Říjen 2018

Jun

Návštěva informačního centra EU

Únor 2019

Petrová, Šíchová

Návštěva v British councila v Goethe - Centrum

Listopad 2018

Petrová, Šíchová

Muzeum motocyklů-Hošťálek

Duben 2019

Kabátová

Školní kolo Olympiády v Aj a NJ

Leden 2019

Petrová,Šichová

Exkurze do firem: Robert Bosch, Motor Jikov, KCOD aČD – dle možností firmy

Leden-červen
2019

yučující

Besídka na téma“Vánoce ve Velké Británii a
Německu

Prosinec 2018

ŠíchováPetrová

Tematický zájezd do Prahy

Březen 2018

Vochozková

Návštěva Vědecké knihovny v ČB

Únor 2019

Kubalová

Finanční gramotnost

Listopad 2018

Tomášek
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září-říjen 2018
Podle možností
v průběhu celého
školní-ho roku.

Somr
Petr Drholec
Mgr. Studený

GW Jihotrans

Listopad 2018

Vrchota

Auto Škoda Mladá Boleslav

duben 2019

Mazna

Příprava studentů na školní kolo soutěže
SOČ

Listopad 2018

Jiříková

Exkurze ČD-osobní přeprava

únor 2019
březen 2019
Březen 2019

Vrchota

Beseda s představitelem vedení banky MONETA

Březen 2019

Štěpka

Exkurze do Budvaru

Jiříková, Tomášek

Tématický zájezd do Lince

únor březen 2019
Březen 2018

Transforwarding

Duben 2019

Petrová

Bezpečnost dopravy – policie ČR

Listopad 2018

Štěpka

Burza firem

Duben 2019

Tvrzická

Seznamovací táborák pro žáky 1. ročníků
ubytované na DM

Září 2018

Vychovatelé DM

Společenský večer – s DM Třebízského

prosinec 2018

Vychovatelé DM

Exkurze Jihočeské letiště

Hodinová

Šíchová

únor 2019
Sportovní turnaje mezi českobudějovickými
domovy mládeže (sálová kopaná, florbal,
nohejbal, stolní tenis)

5 x ročně

Vychovatelé DM

Memoriál Jiřího Hrnečka

Duben 2019

Koleš, Mišáková –
vychovatelé DM

Návštěva motocyklového muzea p. Hošťálka

Říjen 2018

Mišáková vychovatelka

České tradice: Advent, Vánoce, Velikonoce –
návštěvy tematicky zaměřených trhů, výstav,
příprava výzdoby DM

dle sezóny

Vychovatelé DM

Novodobé tradice

dle sezóny

Vychovatelé DM

Návštěva zimního stadionu – bruslení, hokej

dle zájmu žáků

Vychovatelé DM

Návštěva plaveckého stadionu

dle zájmu žáků

Vychovatelé DM
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Návštěva Planetária

Dle zájmu

Kuncová

Poznávací vycházky pro ubytované žáky po
krajském městě – upozornění na historické
zajímavosti

Září 2018 a průběžně celý
šk.rok

Vychovatelé DM

Návštěva expozice pivovaru Budvar pro žáky
ubytované na DM
Krajské kolo v logických hrách - piškvorky
2017
Florbalový turnaje mezi českobudějovickými
DM
Vánoční turnaj mezi DM Trocnovská a DM
Nerudova

Únor 2019

Kuncová-vychovatelka

Listopad 2018

Vítovec - vychovatelka

Březen 2019

Mišáková

Prosinec 2018

Vašák

Turnaj v nohejbalu mezi žáky českobudějovických DM

duben 2019

Vašák-vychovatel

Environmentální výchova – péče o životní
prostředí, areál DM a interiér DM, třídění
odpadu

celoročně

Vychovatelé DM

2.4 Pravidelné volnočasové aktivity pro žáky
Název aktivity, akce, kroužku

Frekvence konání

Vedoucí programu

F1

1x týdně

Jakeš

Projekt fiktivní firma

1x měsíčně

Tomášek

Inventor profesional

1 x za 2 týdny

Hellerová

Hydrogen Horizon
Tuning

1xtýdně
1 x měsíčně

Kittel
Fau,Hart

Stolní společenské hry

1xměsíčně

Hodanová

Robotika

1xměsíčně

Košíček, Hodan

4x4 Land Rover

2xtýdně

Košíček,Hodan

Školní časopis

průběžně

Peprná, Švepešová, Mráčková

Anglický jazyk PET FCE

1x týdně

Bydžovská, Peprná

Seminář český jazyk

4 hod. týdně

Kalkušová, Čápová
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IV.

Seminář Matematika

4 hod. týdně

Hodanová, Studený

Seminář Matematika – příprava pro
VŠ

1 x za 2 týdny

Ludačka

Kroužek sálové kopané
Kroužek nohejbalu
Kroužek stolního tenisu
Kroužek florbalu
Kroužek badmintonu

1x týdně
1x týdně
1 x týdně
1x týdně
1x týdně

Koleš
Vašák
Vítovec
Vašák, Mišáková
Kuncová

Čtenářský kroužek – práce
s textem, školní knihovna

1x za 2 týdny

Mišáková

Kroužek volejbalu a nohejbalu
Kroužek posilování 3 x týdně

1 x týdně
3 x týdně

Kabátová, Štěpka
Somr

OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ

V druhém patře školy ve Skuherského ulici je umístněna nástěnka, na které jsou průběžně aktualizovány informace z různých oblastí prevence SPJ. Tuto nástěnku má na
starost ŠMP a je na něj zde uveden i kontakt.
Další nástěnka je umístěna v budově na Senovážném náměstí, na Lidické třídě a
v budově domova mládeže, kde jsou pravidelně obměňovány a doplňovány potřebné informace, včetně kontaktů na ŠMP.
Dále rovněž ve stejném patře budovy je umístněna velkoplošná televizní obrazovka od
firmy ŠIK.CZ (Školní informační kanál), na které běží spoty s problematikou SPJ.

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OKOLÍM, DŮLEŽITÉ KONTAKTY
„Projektové dny“ pro žáky základních škol
Ukázka technického vybavení školy, prohlídka školy, podnícení zájmu žáků základních
škol o vzdělávání v technických oborech.
Organizace

Jméno odborníka

Kontakt (adresa, telefon, mail)

Hasičský záchranný sbor ČR

150

Zdravotnická záchranná služba

155
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Městská policie České Budějovice

156

Policie České republiky

158

Integrovaný záchranný systém

112

Policie České republiky
- Preventivně informační
oddělení Jihočeský kraj

mjr. Mgr. Bc. Jiří
Matzner,
por. Ing. Štěpánka
Uhlířová

Policie České republiky
- Preventivně informační
skupina České Budějovice:

nprap. Regina Tupá,
tisková mluvčí

Městská policie

Mgr. Václav Sup,
preventista

telefon: 387 021 522
mobil: 724 156 185
email: supv@c-budejovice.cz

Pedagogicko-psychologická
poradna České Budějovice

Viz níže

PPP České Budějovice
Psychologové

PhDr. Martina Kolářová
- vedoucí pracoviště

Nerudova 59
370 04 České Budějovice
tel.: 387 927 111,
objednání klientů 387 927 153,
387 927 154
e-mail: poradna.info@pppcb.cz
387 314 507,
777 224 kolarova@pppcb.cz

České Budějovice

PPP České Budějovice
Speciální pedagogové

Dvořákova 2,
370 74 České Budějovice,
telefon: 974 221 207
mobil: 602 422 301
e-mail: pisjc@mvcr.cz
Pražská třída čp. 5,
370 01, České Budějovice,
telefon: 974 226 207-8,
724 250 834,
e-mail: piscb@mvcr.cz

Mgr. Kateřina Fleková

387 927 176
katerina.flekova@pppcb.cz

PhDr. Hana Cruzová

387 927 156,h.cruzova@pppcb.cz

Mgr.Jaromíra Brichtová, PhDr.

387 927 170,
brichtova@pppcb.cz

Martina Kolářová

387 927 175
martina.kolarova@pppcb.cz
387 927 153
smidmayerova@pppcb.cz

PPP České Budějovice
Sociální pracovnice
– první kontakt s klienty

Jana Šmidmayerová

PPP České Budějovice
Okresní metodici prevence:

Pavla Nýdlová

Olga Vlachová

Mgr. Pavel Vácha
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387 927 154, 723 392 134
poradna.info@pppcb.cz
387 927 177, 777 678 467
prevence@pppcb.cz
774 073 083

paja.vacha@centrum.cz
nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2,
370 01 České Budějovice, tel.:
386 801 624
kostohryzd@c-budejovice.cz
Šafaříkova 24
120 00 Praha 2
tel. 226 200 429
kamila.blazkova@jsns.cz
Občanské sdružení PREVENT
Heydukova 349
386 01 Strakonice
tel: 383 323 920
e-mail: prevent@os-prevent.cz
www.os-prevent.cz
28. října 1312/16, České Budějovice
tel.: 387 201 738, 725 349 353
kacko.cb@os-prevent.cz

Magistrát města České Budějovice, odbor sociálních věcí protidrogový koordinátor

Mgr. David
Kostohryz

Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost

Kamila Blažková

Služby pro osoby ohrožené
závislostí a zavislé
OS PREVENT:
- Kontaktní, substituční a doléčovací centrum
- Drogová poradna
- Jihočeský streetwork

Michal Němec

DO SVĚTA občanské sdružení - primární prevence

Mgr. Štefan Schwarc

PREVALCO, o.s.

Petr Walla

Tovární 16, 38601 Strakonice
tel: +420 607 652 862
e-mail: stefan@dosveta.org
www.alkohol-alkoholismus.cz

PYRAMIDAS, občanské
sdružení
Portus Prachatice, o.p.s.,
Prachatice

Mgr. Pavel Vácha

tel. 774 073 083

Ing. Petr Šmíd
- ředitel

mob. 722 928 192
portus@portusprachatice.cz

THEIA OPS,
Mánesova11/3b, Č. Budějovice
Centrum vzdělávání a dialogu

Barbora Čechová

724 243 726, cechova@theia.cz
www.theia.cz
linka pomoci: 775 202 421
t. 385 513 573,
sluneni@gmail.com
tel. 386 111 221, mobil:
608 661 716, svikova@cbvk.cz

Jihočeská vědecká knihovna,
Lidická 1, České Budějovice

Bc. Olga Hynoušová

Mgr. Monika Slunečková
Lidmila Švíková

V. EVIDENCE A EFEKTIVITA
Evidence, vedení vlastních záznamů o výskytu SPJ ve škole v daném školním roce,
vzdělávacích akcí pro pedagogy, preventivních aktivitách pro studenty aj., přísluší ŠMP,
který sbírá podklady a vyhodnocuje efektivitu a zpracovává Závěrečnou zprávu o plnění
Minimálního preventivního programu.

Součástí MPP školy je Školní program proti šikaně.
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VI.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum

Seznámení ředitele školy s MPP

15. 9. 2018

Seznámení pedagogického sboru
školy s MPP

21. 9. 2018
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Podpis ředitele / zástupce
ředitele

