MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Obecná část – cílové kompetence
Gymnázium Milevsko
OBSAH
Obsahem preventivních aktivit je osvojení psychosociálních dovedností žáků a jejich využití
v oblasti prevence před sociálně patologickými jevy, asertivní chování, seznámení se
s pozitivními i negativními příklady sociálně patologických jevů.

CÍL
Cílem je založení a udržování systému prevence s principem poskytování psychosociální
podpory žákům, především v těchto oblastech:
- předávat informace o možnostech pomoci
- předávat informace o právních důsledcích ve vztahu k vlastní osobě i k druhým
- posílit individuální přístup k žákům a kladnou komunikaci mezi učitelem a žákem
- nenásilně integrovat cíle do jiných oblastí (Základy společenských věd, výuka jazyků,
estetické výchovy, apod.)
- využívat audiovizuální materiál
- posílit spolupráci s rodiči, přijímat náměty od studentů a rodičů
- shromažďovat materiály, získávat informace, data a poznatky (účast na školeních a
seminářích)
- využívat především pozitivních modelů
- zvolit cílovou skupinu (především 1. ročníky, ale zapojit i všechny ostatní třídy)
- hodnotit realizaci programu – co se uskutečnilo při realizaci, zda se podařilo oslovit
cílovou skupinu, co se nepodařilo, cesty náprav…
- aktualizovat informace na nástěnce

OBLASTI ČINNOSTI
METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodici prevence jsou jmenováni ředitelem školy.
Jmenován Mgr. Leoš Smrčina.
ČINNOST METODIKA PREVENCE
1. Základní blok vzdělávacího programu pro metodiky – úvod do problematiky.
2. Školení metodiků, informativní schůzky – Porady metodiků na okresní úrovni – Písek,
zpravidla listopad a březen
3. Vzdělávání školních metodiků prevence
- účast na školeních (podle nabídky)
- účast na pobytových kurzech např. s tematikou asertivního chování, sociálně
psychologických dovedností apod. (podle nabídky)
4. Informace ostatním vyučujícím, zvláště třídním učitelům a vyučujícím těch předmětů, kde
je lze uplatnit (např. VYO, ZSV, OSZ), spolupráce s nimi
- poskytnutí materiálů ostatním vyučujícím, třídním učitelům a do jednotlivých kabinetů
(např. tabulky rozpoznatelnosti drog, účinků drog, atd.)

- informovat všechny vyučující o PSPJ (o aktuálním stavu na škole, novinkách, apod.)
5. Shromažďování materiálů, jejich výběr a objednání (metodické materiály, plakáty, apod.)
a jejich využití, průběžné informace učitelům, vedení nástěnek, videoprogramy
6. Při akutním problému ve škole postupovat podle: „Doporučená opatření “, hl. 10.
7. Řešení šikany ve spojení s třídními učiteli a dozory, možnost řešení s centrem Arkáda a
Linkou důvěry. Viz Prevence a řešení šikany.
ÚČAST STUDENTŮ
Pravidelná účast na programech – dle nabídky aktivit a kurzů.
STÁLÁ PREZENTACE
1. Stálé nástěnky – základní informace o metodicích prevence, o telefonních číslech na
Linku důvěry, do krizového centra apod. nástěnka v 2. mezipatře
2. Aktuální nástěnky – ve spojení s předmětem ZSV, realizace a prezentace projektů.
Pozn.: prezentace s největší opatrností, aby se nestaly návodem (viz. ,,Doporučená opatření“,
hl. 6)
JEDNORÁZOVÉ AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU
1. Divadelní představení
(především divadlo Tábor, podle nabídky též možnost představení v Kulturním klubu
Milevsko)
2. Představení s besedou.
3. Filmová představení.
4. Besedy (škola), pořádané i pro více studentů (klub, kino).
5. Návštěvy krizových center (především spolupráce s Arkádou v Milevsku a Písku).
6. Adaptační kurz pro 1. ročníky, v rozsahu 3 dnů – budování třídního kolektivu
7. Turistický kurs pro 3. ročníky, v rozsahu 5 dnů – spojený s preventivním programem
(uplatnění tematiky asertivního chování, sociálně-psychologických dovedností apod.).
8. Pravidelná účast na soutěžích a přehlídkách s PSPJ tematikou (v ČJ, VYV, cizích
jazycích).
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
1. Sportovní aktivity – činnost sportovních klubů
- využití horolezecké stěny
2. Vzdělávací aktivity – semináře z cizích jazyků apod.
3. Práce na PC – tvorba internetových stránek, třídních časopisů apod.
Vše probíhá po celý školní rok
SPOLUPRÁCE S RODIČI
1. Pravidelná spolupráce s rodiči v oblasti prevence – besedy, poskytování materiálů
(především v rámci třídních schůzek). Informace na třídních schůzkách 1. ročníků,
poskytnutí příruček.
2. Řešení konkrétních případů.

MATERIÁLY A KONTAKTY
DŮLEŽITÉ MATERIÁLY
1. Metodiky:
Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Čj.: 14 514/2000 – 51
Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
Čj.: 28 275/2000 – 22
Metodické pokyny k problematice zneužívání návykových látek na ZŠ a SŠ
Doporučená opatření pro základní a střední školy
2. Materiály:
Program preventivních aktivit – MŠMT 1999 (oranžová)
Zásady efektivní primární prevence (zelená)
Programy prevence závislostí – SZÚ
Bolest šikanování – M. Kolář
KONTAKTY
Pedagogicko-psychologická poradna Písek
Erbenova 722/44
397 01 Písek
tel.: 382 213 387
e-mail: poradna.pisek@pppcb.cz
Okresní metodik preventivních aktivit (PPP Písek)
Bc. Petr Václavík
tel.: 382 213 387
e-mail: metodik.pisek@pppcb.cz
Krajský metodik
Bc. Tomáš Bílý
tel.: 386 720 756
e-mail: bily@kraj-jihocesky.cz
Arkáda – sociálně psychologické centrum
Husovo nám. 2/24
397 01 Písek
tel.: 382 211 300
e-mail: info@arkada-pisek.cz
Kateřina Žiláková (Nečesaná)
tel.: 775 588 536
e-mail: zilakova@arkada-pisek.cz
Mgr. Kateřina Rodová
tel.: 775 588 537
Arkáda Milevsko
Náměstí E. Beneše 123
Mgr. Miroslava Pravdová
tel.: 775 588 532
pravdova@arkada-pisek.cz

Policie ČR, Preventivně informační skupina Písek
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová – preventistka
tel.: 724 250 838
e-mail: pi.pis@pcr.cz
Jana Šanková – oddělení kriminality mládeže
e-mail: okpisek@mvcr.cz
tel.: 974 235 207
Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou
Klokotská 114
Tábor
tel.: 381 255 999
Inkano
tel.: 382 210 319
e-mail: inkano@inkano.cz
divadlo Tábor
tel.: 381 214 607
Kulturní klub Milevsko
tel.: 382 521 918
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