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Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s., Jánská 22, Brno, 602 00 

 
Preventivní program 

 
pro školní rok 2021/2022 

 
 
  

Preventivní program vychází ze školní strategie primární prevence, jejímž hlavním 
cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního a společenského klimatu ve škole.  

 
Dlouhodobé cíle 

Školní preventivní strategie si klade za dlouhodobý cíl ve spolupráci s odbornými 
i pedagogickými pracovníky školy a příslušnými veřejnými institucemi informovat studenty 
a jejich zákonné zástupce o sociálně patologických jevech ve škole, ale i za jejími branami 
v naší společnosti. Preventivní program (PP) se snaží školní strategii naplňovat a zaměřovat 
se na konkrétní krátkodobé i dlouhodobé cíle.  

 
Hlavním cílem, kromě dosažení vysoké informovanosti studentů v této oblasti, je 

snížit výskyt a rizikovost těchto jevů v jejich chování na minimum. 
 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (dále jen ”prevence”), 
v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zahrnuje zejména tyto aktivity: 
a) násilí a šikanování, 
b) záškoláctví, 
c) kriminalitu, delikvenci, vandalismus a jiné formy násilného chování, 
d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 
e) xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, 
f) užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, 
medikamentů 
      a dalších látek, 
g) netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling), 
h) divácké násilí, 
i) komerční sexuální zneužívání dětí, 
j) syndrom týraných a zneužívaných dětí, 
k) sekty a sociálně patologická náboženská hnutí. 
 
 Veškeré tyto aktivity budou zahrnuty jako sociálně patologické jevy do primárního 
preventivního programu školy, který se jimi bude zabývat.  
Preventivní programy organizovány školou by měly studentům ukázat, jak si uspořádat 
vlastní život a dovést je ke zdravému životnímu stylu a správné komunikaci s okolím, což je 
cesta k tomu, aby v jejich chování vůbec k sociálně patologickým jevům nedocházelo. 
 
 
Krátkodobé cíle 
 Kromě těchto dlouhodobých obecných cílů si v problematice prevence škola klade i 
krátkodobé cíle, kde cílovou skupinou budou žáci prvních až čtvrtých ročníků školy. 
Krátkodobé cíle pro školní rok 2021/2022 jsou tyto: 
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● realizace komunikačních programů – programy, hry, výlety, exkurze nebo 

vyučovací hodiny věnované především komunikaci mezi spolužáky ve třídě (i 
stmelování nově vzniklých kolektivů), ale také jejich komunikaci s pedagogickým 
sborem. 

● realizace výchovy ke zdravému životnímu stylu – nabídka volnočasových aktivit 
školou, distribuce nabídek dalších zařízení s volnočasovými aktivitami pro mládež, 
hry, vyučovací hodiny věnované zdravému životnímu stylu, výlety, exkurze, 
programy zajišťované dalšími institucemi pro výchovu mládeže. 

● realizace programů zaměřených na prevenci zneužívaní drog – vyučovací hodiny 
věnované drogám a jiným závislostem, prevenci proti kouření a užívání alkoholu 
apod., zajištění vzdělávacích programů v regionálních centrech a institucích 
věnujících se výchově mládeže v těchto problematikách, zajištění odborných 
přednášek pro studenty, jejich zákonné zástupce i pedagogy, exkurze, semináře, 
besedy, propagace volně dostupných materiálů k této tématice přímo ve škole. 

● zajištění volné komunikace mezi školou, studenty a jejich zákonnými zástupci 
v oblasti sociálně patologických jevů – škola seznámí studenty a jejich zákonné 
zástupce hned na začátku školního roku s minimálním preventivním programem, 
poskytne rodičům informace o plánovaných akcích se studenty a předá kontakty na 
hlavní zprostředkovatele tohoto programu ve škole. Budou zajištěny a oznámeny 
konzultační hodiny školního metodika prevence sociálně patologických jevů, jež 
budou moci využívat volně jak studenti, tak i jejich zákonní zástupci.  

● Rozbor a náprava výskytu rizikového chování vyplývajících z výkazu pro školní 
rok 2020/2021 – větší motivace studentů ve vztahu k zájmovým kroužkům a 
ostatním akcím školy – zejména společným školním výletům, třídní učitelé se budou 
snažit více se zajímat o vztahy ve svých třídách a v popředí stále zůstává důraz na 
kontrolu absence, přičemž významnou roli v této problematice představuje 
elektronická třídní kniha, která zajišťuje větší informovanost rodičů žáků. V tomto 
směru budou v popředí především rodiče žáků prvních ročníků, jež je třeba nejen 
řádně seznámit s možnostmi školního informačního systému a jeho funkcí 
umožňujících úzkou spolupráci rodičů a školy, ale je třeba je také podpořit v aktivní 
spolupráci a zájmu o dění ve škole. 
 

 
 
Specifika a charakteristika školy 

Za vedení, průběh a realizaci celého minimálního preventivního programu na 
oborech informační technologie a ekonomické lyceum bude ve školním roce 2021/2022 
zodpovídat školní metodička prevence (ŠMP)– Dr. Viera Mazíková. Ta má stejně jako 
výchovný poradce a ostatní pedagogové vypsány konzultační hodiny a studentům i jejich 
rodičům je k dispozici také na školní e-mailové adrese a přes školní informační systém 
Skolaonline. Všichni rodiče i žáci také mají k dispozici telefonní číslo na svého třídního 
učitele a ředitele školy. 

 
Vedením vybraných programů, exkurzí, besed či přednášek budou pověřeny i další 

osoby či subjekty, např. Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti v Brně, místní 
protidrogový koordinátor v Brně, odborní pracovníci a lektoři dalších center a organizací 
(Podané ruce, Mezipatra, Spondea, MP Brno…) atd. 
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ŠMP bude spolupracovat také s výchovnou poradkyní školy, kterou je Mgr. Jitka 
Mičánková. Stejně jako výchovný poradce potom metodička prevence projednává podněty 
podané prostřednictvím schránky důvěry, emailovou poštou nebo zprávami odeslanými 
přes školní informační systém. Ve všech případech dbá na utajení identity přispěvatele.  

Po zapojení školy do projektu „Nenech to být“ žáci mají žáci k dispozici i online 
schránku důvěry. 

 
Úzce bude metodička prevence spolupracovat také s třídními učiteli jednotlivých tříd, 

kteří ji budou prostřednictvím pravidelných zpráv informovat o dění v jednotlivých třídách 
a případných problémech. 
 

Aktivně mohou do chodu školy zasahovat také žáci prostřednictvím školního 
parlamentu, do něhož si každá třída volí svého zástupce.  
 

 
 
Současný stav ve škole 
 
 V letošním školním roce 2020/2021 jsou otevřeny na naší škole tyto třídy: (stav    
k 30. 9. 2021) 

- 1. A – Informační technologie – 30 žáků 

- 1. B – Ekonomické lyceum – 29 žáků 

- 2. A – Informační technologie -  23 žáků 

- 2. B – Ekonomické lyceum –         16 žáků 

- 3. A – Informační technologie – 23 žáků 

- 3. B – Ekonomické lyceum –           7 žáků 

- 4. A – Informační technologie – 18 žáků 

 
Celkem tedy školu v tomto školním roce navštěvuje 146 žáků denního studia. 
  
 
Plánované aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
 

V následující tabulce jsou uvedeny akce plánované na tento školní rok. Většina akcí, 
přednášek a programů, které se v letošním roce uskuteční, však bude plánována a 
projednávána až během školního roku, tudíž si škola vyhrazuje právo některé z uvedených 
akcí zrušit v případě, že nebude možné je z jakýchkoliv závažných důvodů uskutečnit, a jiné 
naopak uskutečnit navíc. 

Mezi plánované akce nejsou zahrnuty vyučovací hodiny pedagogů školy, kteří se 
budou problematice prevence věnovat v rámci svých výukových předmětů (viz. Příloha). 

 
 

Měsíc Plánovaná akce Téma Zajištění akce 

1. týden 
v září 2021 

seznamovací kurz pro 1. 
ročník 

vzájemné seznámení 
studentů a třídních 
učitelů, sport, zdravý 
životní styl, turistika 

třídní učitelky 

leden 2022 lyžařský kurz 
sport, zdravý životní 
styl, turistika, 

vybraní učitelé 
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odpočinek a plánování 
aktivit volného času 

červen 2021 třídní výlety 

sociální komunikace, 
sport, zdravý životní 
styl, turistika, 
odpočinek a plánování 
aktivit volného času 

třídní učitelé 

duben 2021 

přednáška na téma „Šikana, 
kyberšikana a sociálně 
patologické jevy ohrožující 
mládež (1. ročník) 

prevence šikany a 
informace o vhodném 
chování na internetu 

vybraní učitelé 

v průběhu 
roku 

vybraný preventivní 
program z PPP Brno (1. a 2. 
roč.) 

tematický program dle 
výběru žáků, 
intervenční program, 
podpora zdravých 
vztahů ve třídě 

ŠMP, třídní 
učitelé 

v průběhu 
roku 

koncerty, výstavy, divadelní 
představení   

tematický program dle 
předmětového 
zaměření 

učitelé 
příslušných 
předmětů  

v průběhu 
roku 

jazykově-poznávací zájezd 
do zahraničí (dle zájmu)   

kulturně-historický 
program, jazykové 
zaměření 

vybraní učitelé  

v průběhu 
roku 

Drogy trochu jinak – 
interaktivní výukový 
program (interaktivní 
dotazník a hrou proti 
drogám) 

seznámení 
s problematikou drog 
a jiných sociálně 
patologických jevů 

vybraní učitelé 

v průběhu 
roku 

filmové projekce Mezipatry 
nebo divadelní představení  
(dle zájmu žáků) 

vybraný film nebo 
představení s besedou 

třídní učitelé 

 
 

Žáci prvního ročníku budou po absolvování seznamovacího kurzu a bližším 
seznámení se spolužáky požádáni o vyplnění dotazníku, který bude následně vyhodnocen. 
Získané informace poslouží jak metodičce prevence, tak i výchovnému poradci k tomu, aby 
mohli lépe zmapovat situaci v dané třídě a případně zjistili, které sociálně-patologické jevy 
představují pro danou třídu největší riziko a je potřeba je eliminovat včasnou prevencí. 
 
 
Volnočasové aktivity nabízené školou 
 

Škola si je vědoma toho, že právě vhodné aktivity žáků v jejich volném čase jsou 
důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů v jejich chování, neboť právě 
nevhodně využívaný volný čas školní mládeže je příčinou vzniku již zmíněných jevů. Kromě 
připravovaných programů prevence, besed s odborníky, exkurzí a dalších školních aktivit 
jsme proto připravili pro žáky i několik volnočasových aktivit (IT – programování, cizí 
jazyky, přípravu k maturitním zkouškám aj.) které mohou ve svém volném čase navštěvovat. 
Seznam nabízených volnočasových aktivit je přiložen v příloze. 
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Evaluace minimálního preventivního programu 

 Na konci školního roku 2022/2021 bude preventivní program školy posouzen 
v ročním Hodnocení PP (nyní prostřednictvím online systému preventivni-aktivity.cz), které 
bude vypracovávat RNDr. Viera Mazíková, PhD., školní metodička prevence. 

 
 
 
 
 
Zpracovala: Dr. Viera Mazíková 

     
Datum: 30.9.2021     Podpis:  
 
 
 
 
Schváleno ředitelem školy: Mgr. et Bc. Robert Bednář 
 
Datum: 30. 9. 2021     Podpis: 


