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PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ, OPAVA 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 
PRASKOVA 399/8, 746 01 OPAVA 

 
JANSKÁ 1849/30, 746 01 OPAVA 

 
 
 
 

Jméno a příjmení ředitele:  Ing. Vítězslav Doleží 
Telefon na ředitele:  553 621 580 klapka 117, +420 724 246 906 
E – mail na ředitele:  dolezi@sspu-opava.cz 
 
Jméno a příjmení školního 
metodika prevence:  Mgr. Daniela Kubová 
Telefon:   553 621 580 klapka 122 
E – mail:   kubova@sspu-opava.cz 
 
Jméno a příjmení  
výchovného poradce:  Ing. Alena Rolederová 
Telefon:   553 621 580 klapka 127 
E – mail:   rolederova@sspu-opava.cz  
 
 

 

 Počet tříd Počet žáků Počet pedagogických 
pracovníků 

SŠ – ostatní 16 395 40,95 
(přepočtení na plný úvazek) 

Celkem pedagogů na 
škole 
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Použité zkratky:   
 
PPŠ     - preventivní program školy 
SPJ      - sociálně patologické jevy  
NNO   - nestátní neziskové organizace  
ŘŠ       - ředitel školy 
ŠMP    - školní metodik prevence  
VP       - výchovný poradce  
TU       - třídní učitel  
PUP    - přiznané uzpůsobené podmínky vzdělávání  
PP       - pedagogický pracovník 
RCH    - rizikové chování 
ŠVP    - školní vzdělávací program 
RVP    - rámcový vzdělávací program 
PPP    - pedagogicko - psychologická poradna 
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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Škola sídlí v centru města Opavy. Hlavní budova školy sousedí ve Smetanových sadech 
se Slezským zemským muzeem. Součástí školního areálu je i vlastní tělocvična a přilehlý 
objekt laboratoří určený pro výuku odborných předmětů z oblasti elektrotechniky 
a informačních technologií. Praktická i odborná příprava probíhá ve školních dílnách  
na Janské ulici. 
Škola nabízí dva technické a tři uměleckoprůmyslové obory denního studia. Strojírenství 
se zaměřením na výpočetní techniku, Informační technologie se zaměřením na počítačové 
sítě a programování a uměleckoprůmyslové obory Průmyslový design, Tvorba hraček 
a herních předmětů a Grafický design. 
Stravování je zajištěno ve školní jídelně na nedalekém Mendelově gymnáziu nebo v centru 
města v Matičním domě. Pro žáky ze vzdálenějších míst zajišťuje škola ubytování v internátě 
na Kolofíkově nábřeží. 
V současné době vzdělává naše škola 395 žáků. 
Kontakty a podrobnější údaje o škole lze získat na: www.sspu-opava.cz 

 
2. STANOVENÍ CÍLŮ  

 
Základním principem programu je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu a k osvojování 
pozitivního sociálního chování (upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, které 
vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákona). Škola v tomto 
směru napomáhá a naplňuje i výchovnou roli vzhledem k žákům. 
 
Seznámení ŘŠ s PPŠ pro školní rok 2019/2020, termín: 9/2019. 
Spolupráce ŠMP a VP – sdílení informací, konzultace s rodiči a žáky, evidence problémových 
žáků, termín: průběžně během školního roku 2019/2020.   
Zajištění a zvýšení informovanosti žáků školy v oblasti SPJ. 
Systematická výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu. 
Poskytnutí dostatečných nabídek směřovaných k vhodnému využití volného času. 
Budování kladných hodnotových systémů. 
Zkvalitnění a zintenzivnění spolupráce na úrovni škola – rodina. 
Zvyšování sociálních dovedností a posilování komunikačních dovedností. 
Vytváření pozitivního sociálního klimatu školy. 
Zvyšování důvěry v interakci učitel – žák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sspu-opava.cz/
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Oblasti prevence RCH: 
 

- NÁSILÍ A ŠIKANOVÁNÍ - adaptační kurzy, proškolení pedagogů, dle nabídky v průběhu 
roku. 
 

- ZÁŠKOLÁCTVÍ - stanovení jasných pravidel a důslednost při omlouvání absence, 
informování rodičů o dlouhodobé absenci žáka, proškolení pedagogů.  
 

- KRIMINALITA, vč. DIVÁCKÉHO NÁSILÍ, DELIKVENCE - besedy s odborníky, dle nabídky 
v průběhu roku. 
 

- VANDALISMUS - důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu školy. 
 

- RASISMUS A XENOFOBIE - diskuse v hodinách OBN, přednášky dle nabídky v průběhu 
roku. 
 

- OHROŽOVÁNÍ MRAVNÍ VÝCHOVY MLÁDEŽE, SEXUÁLNÍ VÝCHOVA -odborné besedy 
s AIDS centrem Ostrava, II. pololetí. 
 

- UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK (včetně alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů 
a dalších látek, DROGOVÁ ZÁVISLOSTI - třídní schůzky pro rodiče, besedy s odborníky 
dle nabídky v průběhu roku, pravidelná aktualizace informací na nástěnkách školy.   
 

- PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY - spolupráce s SGO (Help P3). 
 

- TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ, NETOLISMUS (virtuálních drog) a patologické hráčství 
(gambling) a KYBERŠIKANA - besedy s odborníky dle nabídky v průběhu roku. 

 
- SEKTY A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ - beseda s Ing. Jiřím Foltou 

z KAM. 
 

3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE 
 

ŠMP - metodicky povede a koordinuje prevenci na škole, realizuje preventivní aktivity. 
VP - intenzivně spolupracuje na realizaci preventivních aktivit. 
ŘŠ - vytváří materiální, personální a další podmínky pro realizaci strategie 

a preventivního programu školy. 
TU       - spolupracují na realizaci preventivních aktivit. 
Odborné instituce - participují na organizaci odborných besed. 
 

4. FINANCOVÁNÍ PREVENCE 
 

Rozpočet školy, příspěvky žáků a rodičů. 
 

http://www.sspu-opava.cz/
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5. SKLADBA AKTIVIT PPŠ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 
 
Pedagogové    
 
Metodické vedení učitelů 
● v tomto školním roce plánujeme 1 - 2 školení pro celou sborovnu, dle nabídek vzdělávacích 
organizací; 
● informativní materiály k prevenci rizikového chování ve škole; 
● informování o dostupné literatuře vztahující se k daným tématům; časopisy. 
 
Žáci 
 
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci RCH: 

 

Ročník Předmět Vzdělávací oblast Téma 

1. TEC 
vandalismus 
ekologie 

- ekologické aspekty při používání nátěrových 
a malířských hmot, v grafice a polygrafii               
- zásady bezpečné práce na tiskařských strojích 

 PCV vandalismus 
ekologie 

- zásady bezpečnosti práce                                   
- tématika ochrany přírody v zadání úkolů apod. 

 

ANJ 

kriminalita 
násilí a šikanování 
záškoláctví 
netolismus  

- sociální sítě, kriminální scéna 
- rodina, přátelství, vztahy mezi lidmi 
- dům a domov 
- každodenní život (denní program, volný čas)     
- jídlo a stravování 

 
ČJ 

násilí a šikanování 

 

- návštěvy divadelních a filmových představení, 
výchovných koncertů a kulturních institucí 

 

DEL 

vandalismus 
netolismus  
kyberšikana 

- člověk a životní prostředí  
- informační a komunikační technologie  
- člověk a svět práce  
- občan v demokratické společnosti 

 

CHE 

užívání návykových látek 
netolismus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vitamíny 
- látky nezbytné pro lidský organismus 
- léčiva 
- drogy a návykové látky 
- alkaloidy 
- základní ekologické pojmy 
- potravní řetězce 
- zdraví a nemoc 
- význam zdravé výživy 
- příklady bakteriálních, virových onemocnění    
- prevence 

http://www.sspu-opava.cz/
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2. OBN 

rasismus a xenofobie 
kriminalita 
násilí a šikanování 
záškoláctví 
vandalismus 
sexuální výchova 
užívání návykových látek 
poruchy příjmu potravy 
týrání a zneužívání dětí 
netolismus  
kyberšikana 
 

- rodina a její význam pro socializaci jedince 
(vztahy, partnerství a rodina) 
- člověk jako individualita – individuální 
odlišnosti jedinců 
- život mezi druhými – sociální percepce, 
sociální interakce, stereotypy a předsudky, 
manipulace v komunikaci 
- člověk ve společnosti, základy psychologie 
a sociologie, média a život v medializovaném 
světě 
- diskriminace, násilí, agresivita, teror, 
terorismus 
- kouření a alkohol 

 

AJ 

vandalismus 
netolismus  
sekty a sociálně patologická 
náboženská hnutí 
rasismus a xenofobie 

- město, ve kterém žiji a jeho okolí 
- Česká republika, Praha 
- cestování a doprava 

 
ČJ 

sekty a sociálně patologická 
náboženská hnutí 
rasismus a xenofobie 

- netolismus  (slohová práce) 

 

DEL 

kriminalita násilí 
 

- modernizovaná společnost a jedinec  
- sociální struktura společnosti (postavení žen 
ve společnosti) 
- kritický obraz společnosti ve světové a české 
próze a dramatu 2. pol. 19. století 
- modernizace společnosti (technická, 
průmyslová a komunikační revoluce, 
urbanizace) 

 
TEC 

užívání návykových látek - zásady bezpečnosti při práci s nebezpečnými 
látkami (nátěrové hmoty, ředidla, leptadla 
apod.) 

 VTP 
 

rasismus a xenofobie - xenofobie, rasismus, intolerance 
a antisemitismus 

 PCV ekologie - řezání, práce s papírem 

3. OBN 

rasismus 
xenofobie  
kriminalita 
násilí a šikanování 
záškoláctví 
vandalismus 
užívání návykových látek 
týrání a zneužívání dětí 
netolismus  
kyberšikana 
sekty 

- v rámci tématu Proměny současné společnosti 
- globální problémy soudobého světa; 
globalizace a její důsledky 
- drogy a jiné návykové látky 
- ústava a lidská práva 

 

ČJ 

vandalismus 
netolismus  
 

- člověk a životní prostředí  
 - informační a komunikační technologie  
- člověk a svět práce   
 -občan v demokratické společnosti 

http://www.sspu-opava.cz/
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 DEL 

sekty a sociálně patologická 
náboženská hnutí 
rasismus a xenofobie 

- fašismus a nacismus                                           
- vztahy mezi velmocemi                                     
- pokus o revizi rozdělení světa první světovou 
válkou 
- české země za světové války 
- poválečné uspořádání světa 

 
FIK 

 
rasismus a xenofobie 
sekty 

- xenofobie, rasismus, intolerance 
a antisemitismus 

 PCV 
netolismus  
kyberšikana 
 

- netolismus a gambling (leták na téma 
„Bezpečný hazard“. Zadavatel město Opava) 

 NAV 

záškoláctví                    
vandalismus                             
užívání návykových látek 

- užívání návykových látek (včetně alkoholu 
a kouření), anabolik, medikamentů… 
- sportovní doping (zpracování drobného 
propagačního předmětu s tématem Stop 
dopingu) 

 
Psychologie 

propagace 

poruchy příjmu potravy 
netolismus  
 

- etika v marketingové komunikaci (propagaci 
a reklamě)                                                                   
- sociální problematika v reklamě                          
- podstata sociální, charitativní, osvětové, 
zdravotní aj. kampaně                                              
- problematika vlivu médií                                       
- etické zásady reklamy cílené na děti             
(vliv reklamy na děti a mladistvé) 

 AJ 
záškoláctví 
užívání návykových látek 
 

- práce a zaměstnání                                                
- péče o tělo a zdraví                                                
- vzdělání a škola 

4. OBN 

kriminalita 
násilí a šikanování 
záškoláctví 
vandalismus 
sexuální výchova 
užívání návykových látek 
týrání a zneužívání dětí 
netolismus  
kyberšikana 
sekty 

- člověk a životní prostředí 
- člověk jako občan  
- právní řád; právní ochrana občanů, právní 
vztahy, trestní odpovědnost, kriminalita 
v trestním právu 
- základy etiky a estetiky 
- vznik a vývoj náboženství 
- církve a náboženská hnutí, sekty 
- HIV/AIDS 

 ČJ 

vandalismus - člověk a životní prostředí                                      
- informační a komunikační technologie              
- člověk a svět práce                                                 
- občan v demokratické společnosti 

 PGR rasismus a xenofobie - uprchlíci (sociální plakát)  

 PCV ekologie - práce s papírem 

 AJ 

ekologie 
vandalismus 

- příroda a životní prostředí 
- globální problémy lidstva 
- člověk a média 
- Evropská unie  
- věda a technika 
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Specifická prevence 

Jedná se o aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování 
výskytu jednotlivých forem rizikového chování dětí a mládeže. Snahou je, aby cílová skupina 
získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje 
dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.  

ZAHRNUJE: 

 ankety, besedy a přednášky cílené na oblast RCH, pořádání besed umožňuje žákům 

orientovat se v dané problematice, získat potřebné kontakty pro případ řešení problémů 

apod. Mnozí účastníci besed a přednášející navíc hovoří ze své vlastní zkušenosti, což je 

nepopiratelným přínosem; 

 informační letáky k aktuálním tématům na nástěnkách a místech pro studenty. Nástěnka 

metodika prevence v prvním patře průběžně upozorňuje žáky na aktuální problémy 

spojené s oblastí sociálně patologických jevů. Zde najdou potřebná telefonní čísla 

a webové adresy institucí zabývající se problematikou patologických jevů. Zároveň je to 

prostor, kde může metodik vyvěšovat mimoškolní akce regionu; 

 školní videotéku a bibliotéku; 

 začlenění témat a cílů PPŠ do vzdělávacích předmětů. 

Název programu Záchranná stanice v Bartošovicích 

Typ programu  přednáška, exkurze 

Stručná charakteristika programu 
žáci prvních ročníků navštíví záchrannou stanici a poslechnou si výklad 

o ekologii a souvislostech s působením naší civilizace 

Cílová skupina 1. ročníky 

Počet žáků v programu 100 

Počet hodin programu 2 

Termín  září 2019 

 
Název programu Bartošovický mlýn  

Typ programu  přednáška, exkurze 

Stručná charakteristika programu 

žáci prvních ročníků navštíví Bartošovický mlýn a poslechnou si výklad 

o jeho historii a provozu v ekologických souvislostech, ukázka 

technického zázemí 

Cílová skupina 1. ročníky 

Počet žáků v programu 100 

Počet hodin programu 2 

Termín  září 2019 
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Název programu Rakovina není náhoda 

Typ programu  přednáška 

Stručná charakteristika programu žáci prvních ročníků získají přehled o působení návykových látek  

na lidský organismus 

Cílová skupina 1. ročníky 

Realizátor Osvětová beseda, o. p. s. 

Počet žáků v programu 100 

Počet hodin programu 2 

Termín  1. pololetí  

 
Název programu HIV/AIDS 

Typ programu  přednáška 

Stručná charakteristika programu formou prezentace, dotazníky, diskuze 

Realizátor AIDS centrum Ostrava, MUDr. Olbrechtová 

Cílová skupina 1. ročníky 

Počet žáků v programu 100 

Počet hodin programu 2 

Termín  2. pololetí 

 
Název programu Kyberšikana a stalking, základy práva 

Typ programu  přednáška 

Stručná charakteristika programu problematika alkoholu, tabákových výrobků a drog 

Realizátor Ivana Kafková 

Cílová skupina 2. ročníky 

Počet žáků v programu 101 

Počet hodin programu 2 

Termín  2. pololetí 

 
Nespecifická prevence  

Je zaměřená na posílení osobnosti a schopností žáka; na rozvíjení a upevňování jeho 
pozitivních vlastností, na podporu zdravého sebevědomí, schopnosti pomoci, kritiky 
a sebekritiky, na rozvoj komunikačních dovedností (spolupráce v týmu, zapojení žáků 
do příprav akcí pro jiné školy), na dovednost umět zvládat a řešit problémy, na aktivity, které 
podporují zdravý životní styl (zdraví fyzické, duševní, emoční…) a které vedou k přijetí 
zodpovědnosti za svůj život a své zdraví. Zahrnuje veškeré aktivity, které obecně napomáhají 
snižovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoli nežádoucích forem chování a to prostřednictvím 
lepšího využívání a organizace volného času.  

V oblasti přímé práce pedagogů přispívají i následující opatření:  
  
- pedagogové zajišťují zdravé prostředí: estetickou úpravu školního prostředí - vedou žáky 
k pozitivnímu vztahu ke svému okolí (výzdoba tříd, chodeb, odborných učeben) - využití 
školní samosprávy…, školní klima; 
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- pedagogický dohled nad žáky je zajištěn během všech přestávek a před vyučováním 
v prostorách školy (prevence šikany a užívání návykových látek), rozpis pedagogů 
na chodbách a ve sborovně; 
- v případě potřeby mají žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým vyučujícím, 
VP, ŠMP nebo TU; 
- jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy v třídních kolektivech tak, aby byla zajištěna 
včasná diagnostika a intervence při vzniku šikany. V případě potřeby spolupracují s VP, ŠMP 
popř. pracovníkem z pedagogicko-psychologické poradny; 
- prevence sociálně patologických jevů je také ve školním řádu, kde jsou uvedeny i sankce 
v případě porušení nařízení vyplývající z tohoto dokumentu;    
- přehled a jednotlivá řešení SPJ jsou podrobně zpracovány v Krizovém plánu školy; 
- pedagogové mají možnost zapůjčit si propagační materiály a metodické pomůcky 
u školního metodika prevence. 
 
POŘÁDÁNÍ VÝLETŮ A EXKURZÍ 
Školní výlety a exkurze jsou zaměřeny nejen na rozšiřování poznatků a dovedností žáků, 
ale rovněž na vytváření pozitivní atmosféry v rámci školy i jednotlivých tříd. Tematické 
zaměření akcí je v kompetenci třídních učitelů a pedagogů jednotlivých vyučovaných 
předmětů.  
 
SPORTOVNÍ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŠKOLOU 
Hlavním cílem podpory a vedení sportovní aktivit na škole je rozvoj pozitivního vztahu 
k pohybovým aktivitám, utváření pozitivního vztahu ve skupině, schopnosti vzájemné 
spolupráce a v neposlední řadě nabídka alternativ využití volného času. 
● lyžařský kurz; 
● sportovní reprezentace školy; 
● cyklistické kurzy. 
 
ADAPTAČNÍ POBYT 
Cílem adaptačního pobytu je ulehčit novým žákům proces adaptace na klima školy. 
Předpokládáme, že právě takto zaměřená akce pomůže stmelit žákovský kolektiv a navázat 
příznivé vztahy se svým třídním učitelem. Adaptačního pobytu se účastní také výchovný 
poradce a metodik prevence a snaží se vzbudit v žácích důvěru se na ně kdykoliv obrátit 
s jakýmkoliv problémem. 
 
NÁVŠTĚVA DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ 
Návštěva kulturních produkcí, především divadelních, koncerty, kina…, si klade za cíl rozvíjet 
estetické cítění žáků. 
 
ÚČAST V OLYMPIÁDÁCH A ŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍCH 
Olympiády a školní soutěže prověřují a posilují znalosti a dovednosti žáků. Zároveň jim ale 
také nabízejí možnost reprezentovat školu, čímž dochází k prohlubování vazeb mezi nimi  
a institucí. 
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JEDNORÁZOVÉ PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, BESEDY  
Exkurze do Osvětimi 
Exkurze do firmy Model 
Exkurze ve firmě Brano (2. roč. SV) 
Exkurze ve firmě Ostroj (3. roč. SV) 
Beseda Energie - budoucnost lidstva, pro 2. ročníky    
Přednáška HZS - „Nebezpečné látka a sebeochrana při jejich úniku“ 
Exkurze v cukrovaru 
 
AKTIVITY ŠKOLY, SOUTĚŽĚ 
Adaptační kurz pro první ročníky 
Plenér pro 3. ročník UO 
Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 1. ročníků na Pradědu 
Sportovně turistický kurz pro žáky 2. ročníku  
Turnaj SŠ ve florbale 
Soutěž Prezentace 2020 - pro ZŠ 
Soutěž Pavouk 2020 – pro 1. roč. 
Soutěž Merkur 2020 - pro ZŠ a pro STV 
Bobřík informatiky 2019 
IT Workshop – pro ZŠ 
Soutěž v programování 
Středoškolská odborná činnost 
Soutěž Stříbrný píst 
Technická soutěž Stavění mostů 
Soutěž Networking Academy Games 
Soutěž v grafických disciplínách (psaní všemi deseti na PC) 
 „Kreslím, kreslíš, kreslíme"- soutěž v kresbě pro ZŠ (3. kategorie podle věku) 
Workshop „Moje město“ 
Soutěž Mladý obal 2020 
Žákovská liga 2019/2020 - školní soutěž 
Matematický klokan 2020 - celostátní soutěž 
Logická olympiáda 2019 
PišQworky 
Sudoku 
Matematická olympiáda 
Matematická soutěž Náboj 
Celostátní matematická soutěž pro SOŠ 
Moravskoslezský matematický šampionát 
Turnaj ve volejbale – Martínkův memoriál 
Středoškolský atletický pohár  
Školní kolo olympiády v českém jazyce 
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 
Celostátní soutěž Autodesk Academia Design 2020 
Soutěž autíček na vodíkový pohon HORIZON GRAND PRIX 
Přebor středních škol v šachu 
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Během celého školního roku probíhá pod vedením učitelů školy řada zájmových útvarů: 
                         - seminář pro přípravu na cambridgeské jazykové zkoušky FCE; 
                         - seminář z MAT (příprava k mat. zk.), z FYZ; 
                         - sportovní hry: basketbal, volejbal; 
                         - v umělecké oblasti: večerní kresba, modelování, seminář počítačové grafiky. 
 
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
Exkurze ve firmě Prestar (3. roč. SV) 
Exkurze do Škodovky v Mladé Boleslavi 
Exkurze Hyundai Nošovice 
Exkurze Meteorologická stanice Lysá hora 
Exkurze Telekomunikační vysílač Lysá hora 
Exkurze letiště Mošnov 
Exkurze Vítkovice vysoké pece 
Exkurze Strojírenský veletrh Brno 
Exkurze v Loutkovém divadle Ostrava 
Návštěva Knihovny P. Bezruče (1. ročníky) 
Návštěva Památníku Petra Bezruče 
Návštěva Slezského muzea 
Exkurze v zahraničí   
Světluška – sbírkové dny pro Nadační fond Českého rozhlasu 
Sbírka potravinové pomoci 2019 
Český den proti rakovině 2020 
Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 
 
EKOLOGICKÉ AKTIVITY 
Exkurze v PVE Dlouhé Stráně - odborná exkurze v přečerpávací vodní elektrárně 
Exkurze v ČOV Opava (1. ročníky) 
Návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích (1. ročníky) 
Bartošovický mlýn - technická památka, přednáška s důrazem na ekologii (1. ročníky) 
Podzimní šrotování 2019 
Jarní šrotování 2020 
Ekovýchovný program projektu „Planeta Země 3000“- "Kolumbie - ráj slasti a neřesti"(2. roč.) 
 
KULTURNÍ AKCE 
Divadelní představení ve Slezském divadle 
Divadélko pro školy z Hradce Králové  
Aktuální vzdělávací výstavy a programy v Obecním domě a Domě umění 
Filmové představení v Cinestar Opava 
Designblok 2019 
Studentský design 2020 
 
Rodiče 
 
Metodická pomoc rodičům a spolupráce školy s rodiči   
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● spolupráce třídních učitelů a rodičů při řešení individuálních problémů; 
● informační zdroje VP a ŠMP – nástěnka umístěná v 1. patře na chodbě, důležité 
dokumenty jsou umístěny na web školy, e-mailové kontakty všech pedagogů školy 
na webových stránkách školy; 
● seznámení rodičů žáků 1. ročníků a ŠMP, představení poradenského pracoviště ŠMP a VP, 
seznámení rodičů s institucemi, poskytnutí potřebných kontaktů, termín: třídní schůzky 
11/2019; 
● konzultace a krizová intervence, termín: konzultační hodiny úterý 9:45 – 11:15, nebo 
po předchozí domluvě v kabinetě č. 108 (kabinet uměleckých učitelů v přízemí), pozn. 
viz. vyhl. č. 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
zařízeních; 
● odkaz ŠMP na webových stránkách školy; 
● aktivity na zlepšení vzájemné komunikace - třídní schůzky, dny otevřených dveří, kulturní 
a sportovní akce, prezentace školy na výstavách, spolupráce se školní radou, pomoc  
při organizaci mimoškolních akcí, termín: v průběhu školního roku 2019/20. 
 

6. VZDĚLÁVÁNÍ ŠMP V OBLASTI SPJ 
 

● Pravidelné pracovní schůzky pro školní metodiky prevence v PPP Opava, Mgr. Lucie 
Šimečková. 
● Fórum prevence, jaro 2020, Ostrava. 
● Další přednášky dle přicházejících nabídek…. 
 

7. LEGISLATIVNÍ RÁMEC PPŠ  

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí 
a mládeže. 
  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 
Legislativní předpisy 
  
●    Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 1. 9. 2018.   
○   Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, novela vyhlášky 197/2016 Sb.  
○      Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2018.  
○   Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 
matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky 
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění účinném od 1. 9. 2018.  
○     Vyhláška  č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 
zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném od 1. 1. 2005.   
○    Vyhláška  č. 48/2005 Sb., o základním  vzdělávání a  některých  náležitostech  plnění 
povinné školní docházky, ve  znění účinném od 1. 9. 2018.    
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○    Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, účinné znění od 1. 1. 2018.   
○    Vyhláška č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama 
a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění účinném 
od 1. 9. 2018.  
  
●     Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění účinném od 1. 9. 2016.   
○   Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném od 1. 9. 2017.    
   
●    Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 
ve znění účinném od 1. 7. 2002  
○   Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy 
a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění účinném od 1. 9. 2017.  
○   Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují  podrobnosti  o organizaci výchovně 
vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče   
  
Odkaz na zákony, vyhlášky MŠMT: www.msmt.cz (ministerstvo → legislativa → zákony, 
vyhlášky aj.)   
  
Odkaz na právní výklady legislativy MŠMT: http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-
vykladmsmt?highlightWords=pr%C3%A1vn%C3%AD+v%C3%BDklady   
    
Vnitroresortní předpisy a dokumenty  
 
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28, všech 22 příloh vydaných a pozměněných 
v r. 2015 - 18.  
  
Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č. j. 
MSMT-21149/2016  
  
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 14 
423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999)   
  
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 
prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10194/2002-14   
  
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37 014/2005-25   
  
Metodické doporučení k bezpečnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: 
Minimální standard bezpečnosti, č. j. 1981/5015-1  
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Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 
rizikového chování žáků, č. j. MSMT-43301/2013  
  
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, č. j.: MSMT-7502/2015  
  
Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j. 
25884/2003-24  
  
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách, MŠMT, únor 
2014  
  
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č. j. 11 691/2004-24   
  
Metodický pokyn k upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče, č. j. 
MSMT7742007-24  
  
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 239/2015 Sb.   
  
Odkaz na metodické pokyny MŠMT:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-
programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt 
 
Strategie   
  
Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2019 - 2027  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt   
  
Akční plán realizace strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 
období 2019 -2021  
https://kr-olomoucky.cz/download.html?id=65413  
  
Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na 
období 2019 - 2027   
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mas/strategie_prevence_msk.pdf   
  
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018  
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie_web.pdf     
 
Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020  
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/socialni_oblast/strategie-markova-2015- 
2020_1.pdf    
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Strategie   prevence   kriminality   v   České   republice   na   léta   2016   –   2020 
http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2016-
az-2020.aspx    
 
Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 – 2018 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/strategie-proti-nasili-na-
detech1.pdf   
  
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2019 – 2022 
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-v-
ceske-republice-naobdobi-2018-_14810_5.html  
  
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 
2015 – 2020  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-
vzdelavaci-soustavy3?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br  
  
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 
2016   
http://verejna-sprava.kr-
moravskoslezsky.cz/assets/skolstvi/dlouhodoby_zamer_vzdelavani_msk_2016.pdf  
  
Strategie  vzdělávací  politiky  České  republiky  do  roku  2020 
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf  
  
 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů   
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů  
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů   
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů   
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů   
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů  
Úmluva o právech dítěte 
 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
  
-  Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů  
-  Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů   
-  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  
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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI  
  
-  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
-  Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví  
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),  
ve znění pozdějších předpisů   
-  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů   
-  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění  
  
MINISTERSTVO VNITRA  
  
-  Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů   
-  Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů   
-  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
-  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů   
-  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   
-  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  
  
MINISTERSTVO FINANCÍ  
  
-  Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 

8. SOCIÁLNÍ SÍŤ SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ 
 

viz. následující příloha 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Daniela Kubová – školní metodik prevence 
 

V Opavě dne: 31. 8. 2019 
Podpis: 

 
 

……………………………………………………………………………… 

 
Mgr. Daniela Kubová, v. r. 

 
 

Ředitel školy: Podpis:  
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……………………………………………………………………………… 

 
Ing. Vítězslav Doleží, v. r 

PŘÍLOHA: 
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