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Část 1 – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Jméno a příjmení ředitelky Ing. Lenka Kubátová 

Telefon 387312106, 774 388 963 

E-mail lkubatova@ioacb.cz 

 

Jméno a příjmení školní metodičky prevence Mgr. Ivana Pláteníková 

Telefon  387312106, 601 133 236 

E-mail  iplatenikova@oacb.cz 

 

Jméno a příjmení výchovné poradkyně Mgr. Jana Soukupová 

Telefon  387312106, 601 133 236 

E-mail  jsoukupova@oacb.cz 

 

K 15. 9. 2017 je evidováno v této střední škole 276 žáků 1. až 4. ročníku denního studia. 

Část 2 – ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE 

VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 

a) Sociální a jiné okolí školy 

Škola se nachází v centru Českých Budějovic, většina studentů dojíždí, někteří jsou ubytováni 
v domovech mládeže. Spolupráce s místními odborníky z NNO, z pedagogicko-psychologické 
poradny a jiných institucí je na dobré úrovni. 

b) Informace od pedagogů 

Pedagogové hodnotí situaci v oblasti SPJ na škole jako stabilizovanou. Prevence rizikového 
chování by se podle nich měla zaměřit hlavně na závislost na digitálních technologiích, 
záškoláctví, poruchy chování, kouření a šikanu. Největší problémy mají pedagogové s chováním 
žáků, s jejich vztahy ve třídě, se záškoláctvím a jako problematická se jeví i spolupráce s rodiči 
neprospívajících žáků. 

c) Informace od rodičů 

Rodiče vidí jako největší problém v oblasti rizikového chování kouření a závislost na digitálních 
technologiích a sociálních sítích.  

d) Informace od žáků 

Podle průzkumu žáci školy nezaznamenávají výskyt negativních jevů (drogy, šikana) v areálu 
školy. Občas se setkávají s kouřícími spolužáky na zahradě školy a pouze výjimečně s tím, že 
někdo pije alkohol nebo kouří marihuanu v blízkosti školy. Žáci hodnotí pozitivně kamarádské 
vztahy ve třídě a také otevřenost učitelů ke spolupráci. 

e) Hodnocení MPP minulého školního roku  

Problémem je kouření žáků v prostorách před školní budovou a na zahradě školy – prostory jsou 
monitorovány učiteli, kteří se snaží působit na žáky tak, aby se zneužívání tabáku omezilo. Dalším 
negativním jevem je porušování zákazu používání mobilních telefonů v průběhu výuky. V oblasti 
rizikového chování se v loňském školním roce řešil negativní vliv některých žákyň na pracovní 
morálku a ochotu ostatních žáků komunikovat a vyjadřovat své názory, dále pak pokračovala 
napjatá situace ve vztazích v jiné třídě, ve které se také vyskytly konflikty některých žáků s učiteli. 
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Část 3 - CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 

1. Pracovat s třídními kolektivy (především s 1. ročníky) tak, aby se minimalizovala možnost 
výskytu šikany mezi žáky. 

2. Zajistit pro žáky programy, které by se věnovaly problematice kyberšikany, závislosti na 
digitálních technologiích a sociálních sítích.  

3. Neustále působit na žáky v oblasti prevence zneužívání tabáku, marihuany a alkoholu. 

4. Vést žáky k toleranci odlišného prožívání identity a chování (např. náboženské vyznání, barva 
kůže, sexuální orientace aj.) 

5. Při podezření na jakýkoliv projev rizikového chování se pedagogové řídí: 

� Směrnicí k prevenci šikanování na OA – platná od 16. 4. 2009, 

� Směrnicí k prevenci rizikového chování – Návykové látky – úprava platná od 31. 5. 2017. 

6. K dosažení cílů MPP využívat do konce roku 2017 realizace projektů: 

� Bezpečné klima OACB 

� Prevence kriminality OACB 2017 

7. Při plánování preventivních aktivit pro žáky využít nabídku programů zapsaného spolku Do 
světa, krizového centra Theia a zapsaného ústavu Prevent 99. 

Část 4 – MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

4.1 PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 

1. Přímá práce pedagogů  

Prevence rizikového chování je zahrnuta téměř ve všech vyučovacích předmětech (viz školní 
vzdělávací program). Pedagogický sbor pracuje podle:  

- Směrnice k řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek (od 31. 5. 2017) 

- Směrnice k prevenci záškoláctví (od 13. 11. 2008) 

- Směrnice k prevenci šikanování a Krizového plánu při řešení šikanování (od 16. 4. 2009) 

- Školní preventivní strategie (od 1. 3. 2012) 

- Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
ve  školách a školských zařízeních (od 1. 11. 2010) 

2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ  

Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor – organizace, odborník 

Školní řád Mgr. Kropíková 

Bezpečná škola PhDr. Andrej Drbohlav 

Asistent pedagoga jako člen týmu Mgr. Kropíková 

3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ 

Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor – organizace, odborník 

Krajská konference primární prevence 
rizikového chování 

KÚ JčK – Bc. Tomáš Bílý  

Žák s problémovým chováním Agentura Majestic 
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4. Plán vzdělávání vedení školy v oblasti prevence SPJ 

Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor – organizace, odborník 

Práce s žáky s SPU Agentura Majestic 

Kázeň a klima školy VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ČR – Č. Budějovice 

4.2 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 

1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP 

ŠMP je představen rodičům na jednání výboru Spolku přátel Obchodní akademie České 
Budějovice. Na schůzkách rady rodičů ŠMP pravidelně informuje o práci školy v oblasti prevence 
rizikového chování. Všechny informace z této oblasti jsou také k dispozici na webu školy. 

2. Aktivity pro rodiče 

Název aktivity Realizátor, přednášející 

Drogová legislativa PPP ČB - Mgr. Vácha 

3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Název aktivity Vedoucí programu 

Vzdělání a řemeslo  - prezentace školy Ing. Kubátová 

Vánoční kulturní program Ing. Kubátová 

Den otevřených dveří Ing. Kubátová 

4.3 PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 

1. Způsoby seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP 

- informace na nástěnkách ve všech třídách 

- informace o MPP přes studentskou radu 

- umístění MPP na intranetu školy 

- konzultační hodiny ŠMP kdykoliv po dohodě 

- schránka důvěry umístěná v průchodu mezi starou a novou budovou školy 

- e-mailová schránka důvěry (přístup z intranetu školy) 

2. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce 

Prevence realizovaná pedagogickými pracovníky školy: 

1. a 2. ročník 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  Realizátor 

Sociálně patologické jevy (předávání informací) škola 

Nebezpečné závislosti (předávání informací + prožitková aktivita) škola 

3. a 4. ročník 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  Realizátor 

Trénink asertivních dovedností (zážitková pedagogika) škola 

Mezilidské vztahy (interaktivní beseda) 
Sebepoznání (zážitková pedagogika) 

škola 
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4. ročník 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Realizátor 

Trestní odpovědnost (předávání informací) škola 

Prevence realizovaná ve spolupráci s institucemi zaměřenými na prevenci rizikového chování: 

1. ročník  

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  Realizátor 

Adaptační kurz – ve spolupráci s CEV Dřípatka – Prachatice 
(zážitková pedagogika) 

škola a CEV Dřípatka 

Kyberšikana a soc. sítě (sociální sítě, virtuální přátelé, ztráta 
sebevědomí, identity, příčiny a následky, obrana) - beseda 

Theia o.p.s 

2. ročník 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  Realizátor 

Šikana (její podstata, rysy, vnější znaky, vztahy oběti a agresora, 
její vývoj, příčiny a důsledky, obrana) - beseda 

Do světa z. s. 

Xenofobie a rasismus (interaktivní prožitkový program) Do světa z. s. 

3. ročník 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  Realizátor 

Komunikace a Konflikt  Do světa z. s. + PPP ČB 

Základy drogové legislativy (přednáška – diskuze) PPP ČB - Mgr. Vácha 

4. ročník 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení  Realizátor 

Streetwork předávání informací + interaktivní beseda) Prevent z. ú. 

3. Jednorázové aktivity pro žáky 

(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou.) 

Název aktivity, akce Realizátor 

Dle aktuální nabídky  

4.4 OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ 

Dle aktuální nabídky. 

Část 5 – SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 

Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

PPP ČB 
Mgr. Vácha, Bc. Nýdlová, 
Bc. Mečířová Tobi 

prevence@pppcb.cz 

Pyramidas o. s. Mgr. Pavel Vácha pyramidas@seznam.cz 

SVP v ČB Mgr. M. Habrda 
svpcbu@quick.cz, Dukelská 1704/23A, 
České Budějovice 

Prevent o. s. M. Klajn, DiS. prevent@os-prevent.cz 

IPRO 
PaedDr. Kyzour 
Mgr. Duchoňová 

www.ipro.webz.cz 

Jihočeský streetwork Bc. Kamil Podzimek, DiS. podzimek@os-prevent.cz 
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Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, e-mail) 

 Markéta Skálová skalova@prevent99.cz 

ACET ČR o. s. Josef Nadrchal    josef.nadrchal@maranatha.cz 

Theia o. p. s. Barbora Čechová cechova@theia.cz 

 Bc. Lucie Martínková martinkova@theia.cz 

Proud o. s. Vítek Slíva slivav@centrum.cz 

Do světa z. s. Josef Hruška hruska@dosveta.org 

Část 6 – EVIDENCE A EFEKTIVITA  

ŠMP zajišťuje: 

- evidenci výskytu rizikového chování  

- evidenci vzdělávacích akcí pro pedagogy 

- evidenci aktivit pro rodiče 

- evidenci aktivit pro žáky (vyhodnocení proběhne dotazníky a diskuzemi) 

- zpracování závěrečné zprávy o plnění MPP 2017/2018 

 

 

Použité zkratky:  

MPP – Minimální preventivní program 

SPJ – Sociálně patologické jevy 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

 


