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1. Termíny maturit a závěrečných zkoušek 

  

MATURITNÍ ZKOUŠKY 4.S 

Pedagogická rada  24. 04. 2018 

Vysvědčení   27. 04. 2018 

Testy a písemné práce společné části  02. 05. – 11. 05. 2018 

Praktická zkouška z OV 14. 05. – 18. 05. 2018 

Studijní volno   21. 05. – 25. 05. 2018 

Ústní zkoušky   28. 05. – 31. 05. 2018 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 3.A a 3.B 

Pedagogická rada  29. 05. 2018 

Vysvědčení + písemná část  01. 06. 2018  

Praktická část   04. 06. - 12. 06. 2018 

Studijní volno   13. 06. - 19. 06. 2018 

Ústní část    20. 06. - 21. 06. 2018 

 

 

2. Plány porad pedagogické rady, plány třídních schůzek, předání vysvědčení, odborné 

praxe,  volno z rozhodnutí ředitele, přijímací řízení do prvních ročníků, dny otevřených 

dveří  

 

Pedagogické rady 

Čtvrtek 09. 11. 2017 

Pondělí 29. 01. 2018 

Čtvrtek 05. 04. 2018 

Středa  25. 04. 2018 pro 4.S 

Středa  30. 05. 2018 pro 3.A 

Pondělí 25. 06. 2018 

 

Třídní schůzky 

Pátek  10. 11. 2017 

Pátek  06. 04. 2018 

 

Předání vysvědčení 

Čtvrtek 01. 02. 2018 

Pátek  29. 06. 2018 

 

Volno z rozhodnutí ředitele 

29. 09. 2017 

22. 12. 2017 

30. 04. 2018 

07. 05. 2018  

 

 



Odborná praxe 

1.P: 18 06 . - 22. 06. 2018 

 

Přijímací řízení do prvních ročníků 

Podle vyhlášky 353/2016 Sb. stanoví ředitel školy.  

 

Dny otevřených dveří 

Čtvrtek 07. 12. 2017 

Čtvrtek 18. 01. 2018 

 

3. Plán kurzů 

 

Zimní lyžařský výcvikový kurz: 15. 01. - 19. 01. 2018 

Letní sportovně turistický kurz: 11. 06. - 15. 06. 2018 

 

4. Plán výchovného poradce na školní rok 
 

1. Seznámit všechny pracovníky s obsahem plánu výchovného poradce (schůzka). 

2. Výchovný poradce obejde 1. ročníky - 1.A, 1.S, seznámí žáky s funkcí výchovného 

 poradce a s jeho úkoly. 

3. Zjistit žáky se specifickými poruchami učení, prostudovat zprávy a doporučení PPP,  

 SPC apod., obeznámit s nimi třídní učitele  a vyučující. Dokumentaci archivuje třídní  

 učitel a výchovný poradce. 

V případě specific. obtíží po dohodě s rodiči doporučit do PPP k vyšetření žáky, jejichž 

doporučení není platné (platnost zpráv a doporučení je různá) nebo žáky, kteří mají 

potíže a kteří nikdy šetřeni nebyli. V souvislosti s blížící se státní MZ se zaměřit na 

žáky, kteří budou mít uzpůsobené podmínky konání MZ. Upozornit na včasné vyšetření 

v PPP.  

S pedagogickými pracovníky školy a zák. zást. žáka diskutovat další péči školy o tyto 

žáky (v rámci předmětových komisí a pravidelných schůzek).  

4. Poskytnout  jmenný seznam žáků s SPU-O s konkrétním popisem těchto obtíží všem  

 vyučujícím do konce září. Seznam připravit ve spolupráci VP a TU. Neuvádět diagnózu  

(zákon o inkluzi), vypsat z doporučení poraden podpůrná opatření. Diskutovat práci       

s těmito žáky na pravidelných schůzkách. 

5. Ve spolupráci s TU a ostatními vyučujícími vypracovat IVP pro žáky se spec. poruchami  

 učení. VP ve spolupráci s TU naplánuje osobní schůzku s pracovníky PPP (tam, kde to  

 je možné) za účelem konzultace IVP.  

6. VP seznámí vyučující s pokyny MŠMT ČR  k zajištění péče o děti se specifickými 

 vývoj. poruchami, bude poskytovat poradenství týkající se vývojových poruch učení  

 a chování  (syndrom ADHD, ADD apod.), všem pedagogickým pracovníkům. 

7. VP bude i nadále pracovat v rámci preventivního týmu ve škole (Mgr. Bc. J. Uher,  

 Mgr. I. Šabatová, Bc. L. Obergruberová, I. Šabata). Tým se kromě jiného zaměří  

na čl. 2, bod 1 školního řádu týk. se zákazu kouření, pití alkoholických nápojů a užívání 

drog ve škole, jejím okolí a na akcích pořádaných školou, aktuálně ve spolupráci  



s učiteli, rodiči a ostatními zaměstnanci školy.  

 

8. Pokračovat ve spolupráci s DM, konzultovat chování žáků, kázeňské přestupky  

 ubytovaných žáků, spolupracovat a motivovat žáky pro mimoškolní zájmovou činnost,  

 pravidelně navštěvovat DM zúčastňovat se akcí DM, spolupracovat se všemi  

 vychovateli, TU a pedagogic. pracovníky. 

9. Navázat spolupráci s rodiči z 1. ročníků (na třídních schůzkách, telefonicky, pozváním  

 k případnému jednání apod.), informovat všechny rodiče o chování a  případně 

 vzniklých problémech, závažnější problémy řešit osobně s rodiči za spolupráce s PPP  

 a se školní metodičkou prevence Bc. L. Obergruberovou, řešit konfliktní situace  

rodiče - učitelé, učitel - žák, žák - žák, koordinovat řešení problémů rodina - žák - škola, 

v případě podezření na užívání návykových látek nepodcenit situaci a jednat o problému 

jak s žákem, tak s rodiči osobně.  

10. Motivovat studenty k dalšímu studiu, informovat je o možnostech dalšího studia  

 (nástěnka výchovného poradce v učebně č. 5, konzultace, internet, Učitelské noviny –  

 seznamy SOŠ, VŠ,...), poradit s výběrem školy, poskytnout studentům přihlášky, poradit  

 s jejich vyplněním, informovat studenty včas o nejzazším termínu pro podání přihlášky  

 do škol navazujících na polygrafii, na nástěnku umístit veškeré potřebné informace,  

 které se týkají údajů o škole, tzn. kódy jednotlivých oborů, IZO školy atd., podchytit  

 talentované studenty, motivovat je k dalšímu studiu. 

11. Organizovat besedy, které budou žáky motivovat ke zdrav. život. stylu a rozvoji 

 osobnosti. 

12. Zaměřit pozornost na možnost šikany, důraz na spolupráci  všech ped. pracovníků  

 (preventivní tým). 

13. V rámci protidrog. prevence pod vedením Bc. L. Obergruberové, školní metodičky 

prevence, zapojit všechny TU do protidrogového programu, v tříd. hodinách povedou 

debaty na růz. témata, např. vztahy ve třídě,mezilidské vztahy, volný čas, využijí filmů, 

knih, lze zařadit psychohry apod., o těchto hodinách povedou písemný záznam, který 

odevzdají 2x ročně. 

14. Věnovat zvýšenou pozornost žákům se zdravotním postižením (onemocnění srdce,  

 epilepsie apod.), informovat všechny pedagogické pracovníky. 

15. Zaměřit se na péči o žáky talentované, podporovat nadané žáky (individuální konzultace 

s vyučujícími, informace o možné účasti v soutěžích a olympiádách, případná účast  

 v soutěžích a olympiádách). 

16.   Podílet se na přípravě Kariérního projektového dne ve spolupráci se školami a firmami z  

 oblasti polygrafie. 

16.  Pracovat v preventivním týmu (Mgr. Bc. J. Uher, Mgr. I. Šabatová, L. Obergruberová,  

 I. Šabata), zúčastňovat se víkendových akcí věnovaných podpoře preventivních týmů  

 na škole . 

Vypracovala výchovná poradkyně Mgr. Iva Šabatová     

       

 

 



5. Plán předmětové komise odborných předmětů na školní rok  

 

Členové komise: Ing. A. Galbavá, E. Meissner, Ing. R Sýkora, I. Šabata, J. Malypetr, O.  

Tichý 

 

1. Zpracovat připomínky k RVP - odborné předměty. 

2. U ročníků 1. A a 1. S a 1. P zajistit odbornou literaturu dle předběžných požadavků. 

3. Zpracovat a porovnat časové plány odborných předmětů. 

4. Připravit témata k ústním  závěrečným zkouškám pro učební obory: Reprodukční  

grafik, Tiskař, Knihař. 

5. Připravit témata písemné závěrečné zkoušky pro obory: Reprodukční grafik, Tiskař,  

Knihař – podrobněji vypracovat strukturu jednotlivých úloh.  

6. Připravit maturitní témata pro studijní obory: Reprodukční grafik pro média, Tiskař na  

polygrafických strojích. 

7. Plánované exkurze a přednášky: STI – Rumburk, Tisk Krásná Lípa, 

GZ Media – Loděnice u Berouna, OTK Group – Kolín, Pharming Varnsdorf. 

Vypracovala Ing. A. Galbavá 

6. Plán předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů – český jazyk a literatura 

na školní rok  

 

Členové komise: Mgr. I. Šabatová, Mgr. J. Čapková, Mgr. Bc. J. Uher 

 

1.  Komise bude pracovat průběžně, bude aktuálně reagovat na jednotlivé podněty, problémy  

 apod. Členové se budou scházet k řešení problémů podle potřeby. 

2. Kontrola a doplnění tematických a časových plánů s ohledem na osnovy, konzultace         

 a zhodnocení úrovně plánů z loňského školního roku. Bude kladen důraz na prohlubování  

 vědomostí z literární vědy, na interpretaci textu a porozumění textu, na verbální projev.  

 Pozornost bude věnována zdokonalování kultury řeči a mluveného projevu, velká  

 pozornost bude věnována četbě uměleckých děl. Žáci budou motivováni pro  

 mimočítankovou četbu, vše s ohledem na školní vzdělávací program a státní maturitní  

 zkoušku. 

3. Sjednocení klasifikace v jednotlivých předmětech, hodnocení slohových prací  podle  

 metodiky ke státní MZ, konzultace forem zkoušení ústního a písemného. 

4.  Příprava plánu exkurzí. 

5. Zvýšená pozornost bude věnována žákům 1. ročníků, zjistit žáky se specifickými  

 poruchami učení (výchovný poradce), seznámení se s metodami práce podle příslušné  

 směrnice ministerstva školství, navázání úzké spolupráce s rodiči a PPP poradnami, ve  

 kterých žáci byli šetřeni, příp. objednat žáky v PPP Rumburk. Zvláštní pozornost bude  

 věnována žákům se s PUP MZ (dohlédnout na včasné šetření v PPP). 

6. Příprava 4. ročníku studijního oboru k maturitní zkoušce dle požadavků k nové podobě  

 MZ, seznámení žáků s podobou MZ (viz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK  

 SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016). 

7.    Konzultace pomůcek a učebnic pro jednotlivé předměty. 



8.  Sestavení seznamu doporučené četby k MZ pro ZÚ a VÚ MZ z českého jazyka a  

 literatury (do konce září sdělit žákům). V souvislosti s tím vést žáky k zápisům do  

 čtenářského deníku dle osnovy pro zápis (viz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK  

 SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY). K četbě vést žáky od 1. ročníku, sdělit  

 požadavky na počty přečtených knih za pololetí a školní rok.                            

9. Zaměření se na neprospívající žáky, vzniklé problémy budou konzultovány s  

 jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, výchovným poradcem a rodiči. 

10. Ve spolupráci s výchovným poradcem budou konzultovány problémy vznikající  

 s poruchami učení a budou vymezené zvláštní přístupy k těmto žákům (viz metodický  

 pokyn směrnice MŠMT). 

11. Ve výuce jazyka budou využívány jazykové učebny a didaktické techniky. 

12. V rámci protidrogové prevence v hodinách bude realizována spolupráce s metodičkou  

 primární prevence Bc. L. Obergruberovou, budou využívána literární díla, filmy, budou  

 organizovány besedy. 

13. Učební plány budou průběžně aktualizovány a bude sledováno jejich plnění. 

14. Hodnocení činnosti komise, příprava plánu předmětové komise pro školní rok 2017/18. 

15. Motivovat žáky pro práci ve školním časopisu Bezevšeho, podporovat a organizovat  

 pravidelné schůzky redakční rady. 

Vypracovala Mgr. Iva Šabatová 

                                                                                          

7. Plán předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů - cizí jazyky na školní rok   

 

Členové komise: Mgr. J. Stránský, Mgr. Jana Bartáčková, Mgr. Filip Stojaník 

 

1. Analýza výsledků didaktických testů a písemných prací státních maturit – jarní a  

podzimní termín 

2. Hodnocení ústních maturitních zkoušek z anglického a německého jazyka 

3. Možnosti dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků, semináře a kurzy 

4. Časové plány rozvržení učiva 

5. Výměna zkušeností pozitivních i negativních 

6. Nové učebnice a učební pomůcky – využití ve výuce 

7. Práce se studenty s SPU 

8. Trendy písemných prací, možná témata 

9. Možnosti spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi 

Schůzky se konají podle aktuálních potřeb, minimálně alespoň jednou za 6 týdnů. 

Vypracoval Mgr. Jiří Stránský 

8. Plán předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů - matematika na školní 

rok   
 

Členové: Ing. R. Svoboda, Ing. R. Sýkora, Mgr. M. Macek 

Plán schůzek:  

1. 4.9. 2017 schválení plánu a diskuze  

2. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu z matematiky, odborných předmětů  

a jejich výsledky 



3. Schůzky každý měsíc a operativně v průběhu šk. roku  

4. Rozbor výsledků státních maturit z matematiky a změny v přípravě během výuky, více  

testů během školního roku, příprava rozdíl. zkoušek z matematiky 

5. Práce s žáky SPU v matematice  

Vypracoval Ing. Roman Svoboda 

 

9. Plán  domova mládeže pro školní rok   

 

Podmínky 

Domov mládeže je součástí Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie. Jsou v něm 

ubytovány dívky a chlapci .  Provoz zabezpečují tři vychovatelky: vedoucí vychovatelka 

J.Trejtnarová, vychovatelky Bc. L. Obergruberová, J. Machová. 

Vzhledem k provozním podmínkám DM není možná běžná organizace činnosti na DM, kdy 

jsou žáci rozděleni do výchovných skupin (dále jen VS) a každý vychovatel má na starosti 

pouze svou VS.   

Studenti SOŠ mediální grafiky a polygrafie jsou sice také rozdělen do VS, ale vychovatel je 

v službě sám   a zabezpečuje  tak žáky nejen své VS, ale všechny žáky  na  DM.  

Své  výchovné skupině se však věnuje důkladněji: vede písemnou dokumentaci žáků, sleduje 

pozorně jejich osobní a studijní problémy, zajišťuje konzultace s učiteli TV, OV a rodiči        

a  zabezpečuje rozvoj svěřených žáků = vede žáky své VS, aby získaly co nejvíce kompetencí 

pro život.  

Dle své odbornosti nabízí každá vychovatelka volnočasové aktivity pro žáky DM.  

Hlavní formy práce: rozhovory řízené i volné, skupinové schůzky, zájmové aktivity, 

psychotechniky, skupinové besedy, soutěže. 

Na základě tohoto ročního plánu vypracovávají vychovatelé své vlastní měsíční (případně 

roční) plány práce se svou VS i s ostatními žáky. 

V deníku VS (který však není veden jako doklad pro práci s jednotlivými  VS  vzhledem 

k výše uvedeným důvodům) je zaznamenán týdenní plán práce vychovatele. Dle potřeby si 

každý vychovatel vypracovává denní přípravy na práci se svou VS i s ostatními ubytovanými 

žáky. 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ  PLÁN PRÁCE S ŽÁKY NA DM 

 

Tematické okruhy: 

A. JÁ 

1. Osobnost, sebepoznání, sebehodnocení (osobní vlastnosti – např. odpovědnost,  

    temperament, silné a slabé stránky…) 

2. Životní hodnoty, cíle, timemanagement 

3. Učení se 

4. Trávení volného času, pohyb 

5. Vnímání kulturních, duchovních, estetických hodnot… 

 

B. JÁ A MOJE ZDRAVÍ 

1. Biorytmus, zdravý spánek 

2. Strava, poruchy příjmu potravy 

3. První pomoc 

4. Fyzické zdraví – péče o něj, preventivní prohlídky, chování při onemocnění 

5. Rizikové chování  - legální a nelegální drogy, IKT, gambling, doprava… 

6. Sexuální zdraví  - antikoncepce, nemoci přenosné sexuální stykem včetně AIDS,   

    těhotenství (porod, potrat), pohlavní styk…) 



7. Tělesná hygiena – péče o tělo, obličej… 

8. Duševní zdraví – zacházení s emocemi, hledání pomoci, pozitivní myšlení 

 

C. JÁ A TI DRUZÍ 
1. Komunikace verbální (asertivita, řešení konfliktů), neverbální 

2. Mezilidské vztahy – přátelství, milostně-erotická láska, partnerství, manželství, rodičovství,  

    rodina (rodiče, prarodiče, sourozenci) 

3. Šikana včetně kyberšikany 

4. Domácí násilí 

5. Společenské chování 

6. Morální normy 

7. Respekt k odlišnostem (pohlaví, náboženství, etnikum), tolerance 

8. Slušné chování – zdravení, žádání, děkování, omluvení se, darování, slavení, tolerance   

    odpuštění, poskytování pomoci, empatie, vzájemné naslouchání 

 

D. JÁ A PŘÍRODA 

1. Trvale udržitelný rozvoj 

2. Vztah k přírodě 

3. Třídění odpadu 

 

10. Plán práce školní metodičky prevence 

 

1. Vyhodnotit plnění MPP za školní rok 2016/17– září 2017 

2. Navrhnout a ve spolupráci s preventivním týmem vytvořit MPP pro školní rok    

2017/18– září 2017 

3. Spolupracovat s okresním metodikem prevence, pravidelně se zúčastňovat porad  

metodiků prevence, zajišťovat přenos důležitých informací z nich – průběžně dle  

termínů jejich svolání 

4. Koordinovat realizaci MPP – průběžně po celý školní rok 

5. Vést písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika  

prevence – průběžně po celý školní rok 

6. Seznámit nové žáky (i rodiče) a připomenout stávajícím žákům možnost obracet se na  

školního metodika prevence v případě problémů souvisejících s rizikovým chování –  

září  2017 

7. Sledovat, evidovat a podílet se na řešení problémů (ve spolupráci s pedagogy školy,  

rodiči, příp. dalšími organizacemi) jednotlivých žáků souvisejících s jejich rizikovým  

chováním  – průběžně po celý školní rok 

8. Získávat a shromažďovat všechny dostupné odborné informace, zkušenosti,  pomůcky,  

materiály… se vztahem k problematice rizikového chování, dle potřeby je nabízet         

a poskytovat pedagogům školy, žákům rodičům. (knihy, DVD, VHS, informační  

panel, webové stránky školy, školní časopis…) – průběžně po celý školní rok 

9. Pravidelně se setkávat s TU, s učiteli teoretických i odborných předmětů,   a s jejich  

pomocí vyhledávat žáky  problémové z hlediska rizikového chování – průběžně po  

celý školní rok 

10. Zajistit preventivní aktivity v rámci MPP – průběžně po celý školní rok 

11. Poskytováním  informací  ovlivňovat postoje žáků s cílem prevence rizikového  

chování  (webové stránky, nástěnka,  školní časopis a jiné) a seznamovat žáky, rodiče,  

pedagogy  s MPP (webové stránky, nástěnky,  školní časopis a jiné) – průběžně po  

celý školní rok 

12. Poskytovat metodické rady pedagogům pro práci se žáky v oblasti prevence  

rizikového chování – průběžně po celý školní rok dle aktuální potřeby 



13. Realizovat preventivní aktivity ve třídách dle MPP zaměřené na prevenci rizikového  

chování 

14. Prohlubovat své sebevzdělání v oblasti prevence rizikového chování.  

Vypracovala Bc. Lenka Obergruberová 

 

11. Preventivní program školy pro školní rok  

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:  

Název a adresa školy: 

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie 

Jiříkovská 840/4 

408 01 Rumburk 

 

Kontakt: 

telefon:  412 332 072 

e-mail: info@sosmgp.cz 

web: www.sosmgp.cz 

 

Ředitel:  

Mgr. Bc. Jiří Uher 

telefon: 412 332 072 

email: uher@sosmgp.cz 

 

Školní metodička prevence (+ vychovatelka na DM):  

Bc. Lenka Obergruberová 

telefon: 731 271 992, 412 332 072 

e-mail: obergruberova@sosmgp.cz 

 

Výchovná poradkyně:  

Mgr. Iva Šabatová 

telefon:  412 332 072 

e-mail: sabatova@sosmgp.cz 

 

Preventivní tým:  

(Kontakty – viz výše):  

- ředitel školy 

- zástupkyně ředitele pro TV (+ výchovná poradkyně)  

- školní metodička prevence 

Na realizaci MPP se dle potřeby podílejí všichni zaměstnanci školy, především pak 

pedagogičtí pracovníci.  

 

Počet tříd: 9 

- z toho tříd s učebními obory: 4 (učební obory: knihař, tiskař na polygrafických strojích,  

  reprodukční grafik) 

- z toho tříd se studijními obory:  5 (učební obory: reprodukční grafik pro média, tiskař na   

  polygrafických strojích, polygrafie) 

 

Počet žáků: 202 

- z toho dívek: 77 

- z toho chlapců: 125 

http://www.sosmgp.cz/
mailto:obergruberova@sosmgp.cz
mailto:sabatova@sosmgp.cz


 

Počet pedagogických pracovníků: 26 

- z toho učitelů teoretických předmětů: 15 

- z toho učitelů odborných předmětů: 14 

- z toho vychovatelů: 3 

 

2 .CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE:  

SOŠ mgp je střední odbornou školou připravující žáky pro práci v oblasti polygrafického 

průmyslu.  

Byla zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj. 

Škola se nachází v malém příhraničním městě (10 000 obyvatel) a patří mezi menší městské 

školy (viz údaj o počtu žáků výše). Skládá se ze tří navzájem propojených budov, součástí 

školy je kromě jídelny vlastní domov mládeže, kde je ubytováno 50  žáků. Neubytovaní žáci 

buď přímo v Rumburku bydlí, nebo dojíždějí z blízkého či vzdálenějšího okolí. Ve škole 

probíhá nejen teoretické vyučování, ale také odborný výcvik- a to v dopoledních                      

i odpoledních hodinách. 

Pro volnočasové aktivity nemá škola vlastní prostory, pouze hřiště u školy a 1x týdně mají 

žáci k dispozici sportovní halu v rámci sportovního kroužku.  

Riziková místa pro výskyt rizikového chování:  

- uvnitř školy : šatny, WC, chodby, prostor u automatu. Chodby, šatny i prostor u automatu 

jsou zabezpečeny kamerami, na chodbách vykonávají učitelé o přestávkách dozor. Škola je 

během dne i po skončení vyučování uzamčena.  

- vně školy: rumburské parky  

Pozitiva ve vztahu k rizikovému chování: menší škola – „rodinné prostředí“, kladný vztah 

žáků k oboru, DM je součástí školy, dobře fungující prevence rizikového chování, 

zabezpečení školy (dozor na chodbách, kamery, uzamčení školy) 

Negativa ve vztahu žáků k rizikovému chování: dojíždění, problematičtější spolupráce 

s rodiči vzhledem k větší vzdálenosti školy od místa bydliště, vysoká nezaměstnanost ve 

Šluknovském výběžku… 

Vnitřní informační zdroje:  

- odborná literatura, časopisy, filmy – knihovnička školní metodičky prevence 

- webové stránky školy – odkaz školní metodičky prevence (www.sosmgp.cz) 

- školní časopis Bezevšeho 

- nástěnka školní metodičky prevence 

Vnější informační zdroje:  

- viz Kontakty (součást MPP) 

- viz Důležité info pro rodiče, žáky, pedagogy  (Příloha MPP) 

- viz Legislativa (Příloha MPP) 

Plánování cílů MPP vychází ze šetření, které proběhlo na začátku školního roku 2016/17         

a ukázalo, že prevenci ve škole je nutné zaměřit na: pití alkoholu, kouření, závislost na PC, 

šikanu, užívání marihuany a záškoláctví (těmito druhy rizikového chování je ohroženo více 

než 10% žáků).  

Je třeba také počítat s tím, že u některého rizikového chování je možné na střední škole více 

ovlivnit spíše znalosti než samotné postoje a chování (pití alkoholu, kouření, užívání 

marihuany, závislost na PC), někdy je však možné ovlivnit také intenzitu výskytu daného 

rizikového chování ve škole (záškoláctví, šikana). 

 

 

 

 

 

http://www.sosmgp.cz/


3. CÍLE PROGRAMU:  

 

DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE:  

1. Směřovat ke snižování výskytu rizikového chování ve škole, a to především kouření, pití 

alkoholu, užívání marihuany a netolismu (= vést žáky ke zdravému životnímu stylu, což je      

i život bez drogových a jiných závislostí) 

2. Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany, záškoláctví…) 

 

 

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE:  

1. Zvýšit znalosti žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a užívání dalších nelegálních 

drog (především marihuany) a jiných závislostí (PC…) – dostatek znalostí je předpokladem 

pro správné rozhodování žáků (dle možností ovlivnit  též postoje a chování žáků) 

2. Zlepšit  kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany), 

důsledně řešit každou počínající šikanu a zvyšovat informovanost žáků na téma šikana. 

3. Snížit výskyt záškoláctví na škole 

4. Snížit výskyt dalšího rizikového chování žáků školy (rizikové sexuální chování, 

sebepoškozování apod.) 

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (specifické, konkrétní) – PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 
(Tyto krátkodobé cíle pomáhají naplňovat cíle střednědobé a dlouhodobé a jsou jedinou částí 

MPP, kterou je možné kvantitativně vyhodnocovat).  

 

PREVENCE SPECIFICKÁ: 

 

A. CÍLOVÁ SKUPINA -  ŽÁCI:  

 

-------------------   cíle naplňující  střednědobý  cíl 1:   ------------------------------------ 

1. Ve třídách třetího ročníku (3.A, 3.S ) uskutečnit jednu aktivitu zaměřenou na prevenci 

závislostního chování (kouření cigaret, marihuany, pití alkoholu…) 

- akce školy – externí realizátor – pan Pabián 

Časový harmonogram: v prvním pololetí 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

2. Vyhledávat, sledovat a řešit problémy žáků ohrožené závislostním chováním – ve 

spolupráci s pedagogy školy, rodiči, případně dalšími organizacemi 

- včasná intervence 

Časový harmonogram: dle aktuální potřeby 

Zodpovídá: školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a TU 

 

3. V rámci výuky či v rámci třídních hodin se v každé třídě věnovat zvyšování informovanosti 

žáků o rizicích pití alkoholu, kouření cigaret a marihuany, závislosti na PC,   případně             

i ovlivňování postojů a chování žáků 

- akce školy – interní realizátor – učitelé 

Časový harmonogram: jedna hodina za školní rok 

Zodpovídá: zástupkyně ředitele pro TV 

 

4. Ve třídách druhého ročníku (2.A, 2.S) uskutečnit jednu aktivitu zaměřenou na ON LINE 

závislosti, gambling… 

- akce školy – externí realizátor (Bc. L. Hanák) 

Časový harmonogram: v prvním pololetí – externí realizátor (Bc. L. Hanák) 



Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

------------------   cíle naplňující  střednědobý  cíl  2:   ------------------------------------ 

5. Ve třídách prvního ročníku (1.A, 1.S a 1.P)   uskutečnit  3 aktivity  zaměřené na zlepšování 

třídního klimatu. 

- akce školy – interní realizátor   

- akce školy – externí realizátor - PPP Rumburk  

Časový harmonogram:  

1.A, 1.P, 1.S – září 2017 - interní realizátor (seznamovací aktivity) 

1.A, 1.P, 1.S – listopad 2017, leden 2017 - externí realizátor (PPP Rumburk) 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

6. Vyhledávat, sledovat a pomáhat žákům ohrožených šikanou ve spolupráci s pedagogy 

školy, rodiči, případně dalšími organizacemi.  

- včasná intervence  

Časový harmonogram: dle aktuální potřeby 

Zodpovídá: školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem 

 

7. Monitorovat varovné signály výskytu šikany 

akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: leden 2017 (všechny třídy školy) 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

8. Uskutečnit v každé třídě jednu třídnickou hodinu zaměřenou na zlepšení vztahů ve třídě     

a řešení problémů třídy, za účasti TU 

Časový harmonogram: jedna v každém pololetí 

Zodpovídá: školní metodik prevence, TU 

 

9. Uskutečnit ve 2.S jednu aktivitu zaměřenou na začlenění nových žáků do třídy 

Časový harmonogram: září 2017 

Zodpovídá: školní metodik prevence, TU 

 

10. Informovat žáky a rodiče o zapojení školy do projektu „Nenech to být“ (prevence šikany) 

Časový harmonogram: první pololetí 2017/2018 

Zodpovídá: školní metodička prevence 

 

-------------------   cíle naplňující  střednědobý  cíl 4:   ------------------------------------ 

11. Důsledně řešit všechny případy záškoláctví 

- včasná intervence  

Časový harmonogram: dle aktuální potřeby 

Zodpovídá: výchovný poradce, třídní učitel, školní metodik prevence 

 

  -------------------   cíle naplňující střednědobé cíle 1 až 4:  ------------------------------------ 

12. V rámci výuky či v rámci třídních hodin se v každé třídě věnovat prevenci dalšího 

možného rizikového chování žáků dle aktuální potřeby 

- akce školy – interní realizátor – učitelé 

(stěžejní témata v rámci občanské nauky:  

1.A – životní styl, nebezpečí závislosti trestní odpovědnost mladistvých 

1.S, 1.P – rasy, etnika, náboženství, sekty, terorismus 

2.A – občanství 

2.S  - kriminalita mladistvých, multikulturní soužití 



3.A  - nacionalismus 

3.S – morálka, etika) 

Časový harmonogram: jedna hodina v každém pololetí 

Zodpovídá: zástupkyně ředitele pro TV 

 

13. Realizovat v každé výchovné skupině na DM preventivní aktivity zaměřené na některou 

z frekventovaných forem rizikového chování v návaznosti na aktivity již proběhlé v minulosti  

- akce školy – interní realizátor – vychovatelé 

Časový harmonogram: jedna aktivita v každém pololetí 

Zodpovídá: vedoucí vychovatelka DM 

 

14. Představit žákům 1. ročníku a připomenout žákům starších ročníků školní metodičku 

prevence – kde, kdy a jak se na ni žáci mohou obracet (září 2017) 

- akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: září 2017 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

15. Informovat žáky o preventivních aktivitách školy a zajímavostech v oblasti prevence 

(webová stránka školy, informační nástěnka, časopis Bezevšeho) 

- akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: dle aktuální potřeby 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

16. Zapojit žáky školy do dobrovolnických sbírek (Červená stužka – prevence rizikového 

sexuálního chování) 

- akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: prosinec 2017 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

B. CÍLOVÁ SKUPINA -  RODIČE:  

 

-------------------   cíle naplňující střednědobé cíle 1 až 4  ------------------------------------ 

17. Poskytovat rodičům informace z oblasti prevence rizikového chování (webová stránka 

školy, informační nástěnka, časopis Bezevšeho, třídní schůzky) 

- akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: dle aktuální potřeby 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

18. Spolupracovat s rodiči při řešení rizikového chování žáků 

- akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence, výchovný poradce 

Časový harmonogram: dle aktuální potřeby 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

19. Seznámit rodiče žáků s MPP, představit rodičům prvního ročníku školní metodičku 

prevence (úvodní schůzka pro žáky a jejich rodiče, třídní schůzky) 

- akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: září 2017, listopad 2017 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 



20. Požádat rodiče o písemný souhlas s možností orientačního testování přítomnosti 

návykových látek v organismu jejich syna/dcery při existenci důvodného podezření z požívání 

návykové látky a možného ohrožení zdraví dítěte 

- akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence, zástupce ředitele pro TV  

Časový harmonogram: září 2017 

Zodpovídá: zástupce ředitele pro TV 

 

C. CÍLOVÁ SKUPINA -  UČITELÉ: 

 

-------------------   cíle naplňující střednědobé cíle 1 až 4 ------------------------------------ 

21. Seznámit učitele s aktuálním MPP a jejich úkoly v něm 

 - akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: září 2017 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

22. Nabízet učitelům literaturu, filmy, případně nové informace z oblasti prevence rizikového 

chování 

akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: průběžně během školního roku 

Zodpovídá: školní metodička prevence 

 

23. Spolupracovat s učiteli při řešení rizikového chování žáků 

akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: průběžně během školního roku 

Zodpovídá: školní metodička prevence 

 

24. Poučit učitele (i ostatní zaměstnance školy) o povinnosti vyzvat osobu, která nedodržuje 

zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky, aby v tomto jednání nepokračovala, nebo aby prostor školy opustila. 

(Nový zákon č. 65/2017 sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) 

Časový harmonogram: listopad 2017 

Zodpovídá: školní metodička prevence 

 

PREVENCE NESPECIFICKÁ: 

 

25. Organizovat pro žáky v rámci výuky další interní i externí aktivity (besedy, divadelní 

představení, promítání filmů…) 

- akce školy – interní i externí realizátor 

Časový harmonogram: průběžně během školního rok 

Zodpovídá: zástupkyně ředitele pro TV 

 

26. Umožnit žákům zapojit se do sportovních aktivit, konkrétně do kroužku fotbalu a florbalu 

 - akce školy – interní realizátor 

Časový harmonogram: 1x týdně 

Zodpovídá: Mgr. M. Macek 

 

4. HODNOCENÍ PROGRAMU:  
Kvantitativní - posouzení splnění jednotlivých krátkodobých cílů 

 

 

 



5. KONTAKTY S JINÝMI ORGAIZACEMI: 

 

a) PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTECKÉHO KRAJE 

www.ppuk.cz 

Lípová 651/9 

415 01 Teplice 

Telefon: 417 535 218 

 

Odborné pracoviště:  

PPP Děčín 

Jiřího z Poděbrad 290/19 

405 01 Děčín 

Telefon: 412 532 071 

E-mail: e.krizova.ppporadna.dc@seznam.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Křížová  

 

Odborné pracoviště:  

PPP Rumburk 

408 01 Rumburk 

Sukova 870/6 

Telefon: 412332 325 

E-mail: rumburk@pppuk.cz 

Kontaktní osoba: Eva Michalinová 

 

b) WHITE LIGHT 

K-centrum Rumburk  

Třída 9. Května 1127/28 

408 01 Rumburk  

Telefon: 602 195 104 

www.whitelight1.cz 

Kontaktní osoba: Vít Jelínek 

 

c) TEEN CHALLENGE - Šluknov  

Císařský 59  

407 77 Šluknov  

Telefon: 412 386 429  

E-mail: sluknov@teenchallenge.cz  

www.bullet-in-cz.estranky.cz 

Kontaktní osoba: Petr Král 

 

d) POLICIE ČR 

 9. května 487/57 

408 01 Rumburk 

Telefon: 412 332 030 

 

e) ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC o.s. 

Malého 3/282 

186 00 Praha 8 

Telefon: 224 814 284, 724 244 170 

E-mail:libor.matula%aids-pomoc.cz 

Kontaktní osoba: L. Matula 

http://www.ppuk.cz/
mailto:e.krizova.ppporadna.dc@seznam.cz
http://www.whitelight1.cz/
http://www.bullet-in-cz.estranky.cz/


 

f) ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI o.s. 

K Výtopně 1224 

156 00 Praha 5 

Telefon: 222 716 740, 602 255 508 

E-mail: h.vrbkova%seznam.cz 

Kontaktní osoba: H. Vrbková, V. Skopalová 

 

g) ŠKOLNÍ LÉKAŘ 

MUDr. K. Strachoň 

Jiráskova 1358/15 

Telefon: 723216784 

 

h) SVP „ŠLUKNOVSKO“ 

Čapkova 814/5 

407 53 Jiříkov 

Telefon: 778 742 766, 778 742 765 

e-mail: vedoucisvp@ddsjirikov, etopedsvp@ddsjirikov.cz 

 

i) MĚSTSKÁ POLICIE RUMBURK 

Sukova 1055/24 

Telefon: 412 332 050 

 

j) KRAJSKÁ ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE A PORADNA PRO DĚTI 

   Velká Hradební 13/47 

   40001 Ústí nad Labem 

   Telefon: 607 451 588 

   e-mail: poradna@drugout.cz 

 

 

6. ROZPOČET PROGRAMU:  

 

- Preventivní aktivity externích organizací:   

Pan Pabian:  2 x 2000 Kč 

Závislost ON LINE: 2000 Kč 

- Různé (testy, literatura apod.):  500 Kč 

Celkem:  6 500 Kč 

 

Vypracovala Bc. Lenka Obegruberová                              

 

12. Porady vedení školy 
 

Úterý 09.00 hodin a operativně podle potřeby. 

 

13. Přílohy plánu práce 

 

Příloha č. 1 - Školní program proti šikanování 

Příloha č. 2 – Školní kalendář 

Příloha č. 3 – Termíny 2017-2018, kalendář 

Příloha č. 4 – Rozvrh hodin teoretického vyučování ve školním roce 

Příloha č. 5 – Organizace odborného výcviku ve školním roce  

mailto:etopedsvp@ddsjirikov.cz


Příloha č. 1 

 

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ - je součástí MPP 
(metody řešení a opatření na nápravu šikanování) 

 

V MPP SOŠ mgp pro rok 2017/18 JE VE VZTAHU K PROBLEMATICE ŠIKANY 

ZAKOTVENO:  

 

DLOUHODOBÉ (HLAVNÍ) CÍLE:  

Vytvářet pozitivní sociální klima (prevence šikany…) 

 

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE:  

Zlepšovat kvalitu vztahů žáků ve třídě (pozitivní vztahy ve třídě jsou prevencí šikany), 

důsledně řešit každou počínající šikanu a zvyšovat informovanost žáků na téma šikana.  

  

KRÁTKODOBÉ CÍLE (specifické, konkrétní) – PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

 

A. CÍLOVÁ SKUPINA -  ŽÁCI:  

1. Ve třídách prvního ročníku (1.A, 1.S a 1.P)   uskutečnit  3 aktivity  zaměřené na zlepšování 

třídního klimatu. 

- akce školy – interní realizátor   

- akce školy – externí realizátor - PPP Rumburk  

Časový harmonogram:  

1.A, 1.P, 1.S – září 2017 - interní realizátor (seznamovací aktivity) 

1.A, 1.P, 1.S – listopad 2017, leden 2017 - externí realizátor 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

2. Vyhledávat, sledovat a pomáhat žákům ohrožených šikanou ve spolupráci s pedagogy 

školy, rodiči, případně dalšími organizacemi.  

- včasná intervence  

Časový harmonogram: dle aktuální potřeby 

Zodpovídá: školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem 

 

3. Monitorovat varovné signály výskytu šikany 

akce školy – interní realizátor – školní metodik prevence 

Časový harmonogram: leden 2017 (všechny třídy školy) 

Zodpovídá: školní metodik prevence 

 

4. Uskutečnit v každé třídě jednu třídnickou hodinu zaměřenou na zlepšení vztahů ve třídě     

a řešení problémů třídy, za účasti TU 

Časový harmonogram: jedna v každém pololetí 

Zodpovídá: školní metodik prevence, TU 

 

5. Uskutečnit ve 2.S jednu aktivitu zaměřenou na začlenění nových žáků do třídy 

Časový harmonogram: září 2017 

Zodpovídá: školní metodik prevence, TU 

 

6. Informovat žáky a rodiče o zapojení školy do projektu „Nenech to být“ (prevence šikany) 

Časový harmonogram: první pololetí 2017/2018 

Zodpovídá: školní metodička prevence 

 



 

POSTUPY, ÚKOLY, AKTIVITY…, KTERÉ NEJSOU ZDŮRAZNĚNY ČI 

ZAKOTVENY V MPP: 

 

1. Realizační tým: ředitel, zástupkyně ředitele + výchovná poradkyně, školní metodička 

prevence,  příslušný třídní učitel 

 

2. Ochranný režim: 

a) Školní řád:  

Škola má ve školním řádu zakotven zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, 

která se váží k tomuto porušení školního řádu. 

b) Učitelé vykonávají dozor o přestávkách 

c)Škola má pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a 

mobilních telefonů: Pokud má student u sebe mobilní telefon, je povinen mít ho během 

vyučování a zkoušek vypnutý. Je zakázáno zneužívání informačních technologií ke 

znevažování důstojnosti. 

d) Škola má na rizikových místech umístěny kamery (šatny, chodby, prostor u automatu) a je 

během dne a po vyučování uzamčena 

e) Jsou stanovena nápravná opatření:  

(Projevy šikany jsou považovány za závažné porušení povinností stanovených školním 

řádem) 

-  výchovná opatření vycházející ze školního řádu 

-  snížení známky z chování 

-  převedení do jiné třídy 

- ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska  

výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka                   

v diagnostickém ústavu; 

- ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, 

případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným 

umístěním v diagnostickém ústavu; 
- škola umožní agresorovi individuální výchovný plán 
- doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy 

apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, 

SVP nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů, 

případně převedení do jiné třídy. 

 

3. Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole:  

- Školní metodik prevence na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování 

rozhodne, zda řešení zvládne škola sama nebo si povolá odborníka. 

- Postup v situacích, které, škola zvládne nebo musí zvládnout sama: 

a) Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu:  

- Rozhovor s informátory, oběťmi… 

- Nalezení vhodných svědků – rozhovor s nimi 

- Ochrana oběti 

- Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů scénářů (1. Rozhovor s oběťmi a rozhovor    

  s agresory směřuje k metodě usmíření, 2. Rozhovor s agresory směřuje k metodě nátlaku)    

- Realizace vhodné metody 

(Metoda usmíření – jde o proměnu vztahů mezi oběťmi a agresory – psychotechniky 

Metoda vnějšího nátlaku – přinutit trestem a strachem viníky k zastavení šikany                       

a dodržování norem chování – výchovný rozhovor, výchovná opatření, výchovná komise) 

- Třídnická hodina – efekt metody usmíření nebo efekt nebo oznámení o potrestání agresorů 

- Rozhovor s rodiči oběti, rozhovor s rodiči agresora 



- Třídní schůzka a- info všem rodičům 

- Práce s celou třídou – techniky na zlepšení vztahů 

                                       - nastavení pravidel 

b) Scénář pro pokročilou neobvyklou šikanu (tzv. výbuch skupinového násilí či školní 

lynčování) – tzv. Poplachový plán:  

(Nelze čekat na odborníka – oběti ohroženi na zdraví či životě a později nemožno vyšetřit 

Garantem proškolená metodička prevence) 

- Zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy 

- Záchrana oběti, zastavení násilí 

- Zalarmování nejbližších pedagogů a info vedení 

- Zabránění domluvě na křivé výpovědi 

- Další pomoc oběti (lékař…) 

- Oznámení policii, navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informování rodičů 

- Rozhovor s oběťmi a informátory 

- Rozhovor se svědky 

- Rozhovor s agresory 

- metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny 

 

4. Ohlašovací povinnost školy při výskytu šikany:  

- Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku či 

trestného činu – obrací se škola na Policii ČR 

- Škola se obrací na OSPOD pokud mápodezření z ohrožení žáka(buď proto, že žák někoho 

svým chováním ohrožuje sám sebe) a pokud rodiče nespolupracují 

- Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností nebo při poskytování 

školských služeb – má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka, 

který byl útočníkem, i žáka, který byl obětí 

 

5. Primární prevence šikanování: 

Viz výše – Krátkodobé cíle 

 

6. Vzdělávání:  

Školní metodik prevence se průběžně vzdělává v otázkách prevence 

 

7. Spolupráce s rodiči: 

Škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně žáků před šikanou: 

- Info rodičům v případě výskytu šikany 

- Seznámení rodičů se Školním programem proti šikanování a s dalšími informacemi  

o šikaně na webových stránkách školy a na třídních schůzkách 

- Info rodičům o zapojení školy do projektu „Nenech to být“ 

 

Vypracovala Bc. Lenka Obergruberová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


