Minimální preventivní program 2018-2019
Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace
Nádražní 471, 697 01 Kyjov
Školní rok: 2018-2019
Ředitel školy: Ing. František Mazal, Tel.: 518 305 330, E-mail: mazal@ssakyjov.cz
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Ing. Radek Hladný, Tel.: 518 305 334;
mobil 601 587 806, E-mail: hladny@ssakyjov.cz

Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Ing. Milan Králík, Tel.: 518 612 336

E-mail: kralik@ssakyjov.cz

Minimální preventivní program je sestaven na základě Metodického pokynu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy č. j. 14 514/2000 – 51. jeho součástí je i realizace preventivních aktivit
proti patologickým jevům na naší škole. Vychází ze školní strategie prevence, jejímž hlavním
cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klima ve škole. Jeho součástí je i
realizace preventivních aktivit proti patologickým jevům na Sša Kyjov. Po zkušenostech
z minulých let se zaměříme na prevenci šikany, kyberšikany, ničení školního majetku a
agresivního chování u 1. ročníku učňovských oborů. Na jeho tvorbě se podílí všichni členové
pedagogického sboru. Koordinaci tvorby a vyhodnocení realizace zajišťuje školní metodik
prevence.
Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci
• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a
způsobů chování
• akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů
spolupráce s Policií ČR a s městskou policií)
• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu,
vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.
• na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále
zvýšenou pozornost prevenci kouření
• dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a
bulimie (videoprojekce)
• přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování
vybraných pořadů dle nabídky)
• akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a
xenofobie;
• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí
• organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění
školního prostředí (sportovní akce, exkurze, divadla atd.)
•

účast na sportovních soutěžích a soutěžích Autoopravář junior-automechanik, karosář,
autotronik

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
• seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek
• nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika
prevence
• nabídka propagačních materiálů o drogách
• seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami

Školní poradenské pracoviště tvoří:
Mgr. Martina Filipová, výchovný poradce, tel.: 518 305 348, e-mail: filipova@ssakyjov.cz
Ing. Iveta Konvičná, metodik prevence, e-mail: konvicna@ssakyjov.cz
KONTAKTY:
OSPOD Kyjov: Bc. Helena Valíčková, vedoucí oddělení
(sociálně-právní ochrana dětí - dveře č. 29d), tel.: 518 697 479,
email: h.valickova@mukyjov.cz
Policie ČR - Obvodní oddělení Kyjov
Boršovská 2077/1a
697 01 Kyjov,
tel.:974 633 500, e-mail: ho.oop.kyjov.podatelna@pcr.cz
Městská policie Kyjov
Policejní oddělení
Masarykovo nám. 30/1
518 697 461
Krok Kyjov, z.ú.
Nezisková organizace
tř. Komenského 2124/88
518 616 801

V Kyjově 3.září 2018

Vypracovala:
Ing. Iveta Konvičná

