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Minimální preventivní program 
 

Školní rok 2022/2023 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

České Budějovice, Rudolfovská 92 

Rudolfovská 458/92, 372 16 České Budějovice 

Jméno a příjmení ředitele Ing. Bc. Břetislav Kábele 

Telefon na ředitele 387 924 100 

E-mail na ředitele skola@soscb.cz 

 

Jméno a příjmení školního 

metodika prevence 

Mgr. Martina Vavříková 

Telefon 387 924 162 

E-mail vavrikova@soscb.cz 

 

 

Počet tříd Počet žáků 

ZŠ – I. Stupeň   

ZŠ – II. Stupeň   

8leté Gymnázium – (Prima až Kvarta)   

6leté Gymnázium – (Prima až 

Sekunda) 

  

SŠ – ostatní 20  

Celkem 20 623 
 
Použité zkratky: 

MPP - Minimální preventivní program 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ŠMP – Školní metodik prevence 

 

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 

 

 

 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 

 

1. Sociální a jiné okolí školy 

Škola se nachází v upraveném a relativně klidném prostředí, což mimo jiné rovněž přispívá 

k menšímu výskytu problémů v oblasti rizikového chování žáků. Řada žáků navštěvujících 

školu dojíždí či je ubytována na domově mládeže, který se nachází též v areálu školy.  

Spolupráce školy s místními odborníky - okresními metodiky prevence, kurátorem pro děti 

a mládež OSPOD, pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři, Policií ČR je na velmi dobré 

úrovni. 
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2. Informace od pedagogů 

Z diskuzí v rámci pedagogických porad a schůzek předmětových komisí se situace v oblasti 

rizikového chování jeví ne bez problémů, ale snaha o jejich řešení, závislá na spolupráci 

pedagogů, je pozitivní.  

 

3. Informace od rodičů 

Z diskuzí v rámci třídních schůzek se rodičům jeví škola bezpečnou s dostatkem informací 

v oblasti rizikového chování žáků, ceněná je rovněž dobrá komunikace vedení školy s rodiči. 

 

4. Informace od žáků 

Škola je vnímána studenty jako bezpečná s relativním minimem problémů v oblasti 

rizikového chování. 

 

5. Hodnocení MPP minulého školního roku 

V minulých letech se osvědčila nabídka velkého množství školních a volnočasových aktivit, 

a proto v tomto trendu pokračujeme. Ve školním roce 2021/2022 opět po roční pauze, zaviněné 

distančním vyučováním v době pandemie nákazy covod-19,  proběhly všechny nasmlouvané 

přednášky a programy. Na začátku školního roku vždy probíhá komunikace s metodikem 

prevence ve třídách v rámci počátečních hodin tělesné výchovy či v době zavření tělocvičny 

v rámci Výstavy ovoce. Během 1. pololetí probíhaly ve vybraných třídách přednášky v rámci 

hodin občanské nauky spojené s rasismem a antisemitismem. Ve 2. pololetí proběhly ve všech 

třídách 1. ročníků dvouhodinové přednášky od asociace Theia na téma „Rizika virtuálního 

světa“ a pro žáky 2. ročníků proběhly přednášky spojené s diskuzí ve třídách na téma 

„Spotřebitelská a finanční gramotnost“. Osvědčily se nám též přednášky spojené se zásadami 

společenského chování a etiketou pro žáky prvních ročníků. Tyto programy zařadili do svých 

hodin učitelé občanské nauky. Žáci druhých až čtvrtých ročníků byli průběžně, v rámci hodin 

odborných předmětů, seznamováni s pravidly bezpečného silničního provozu. V měsících 

květnu a červnu probíhaly letní výcvikové kurzy prvních ročníků, které pomáhají stmelování 

kolektivu i za pomoci různých sportovních aktivit a budování správného třídního klima. 

 

 

B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 

 

V letošním školním roce chceme pokračovat ve zvyšování informovanosti pedagogů v oblasti 

prevence rizikového chování mládeže, a to spíše formou individuálního proškolení. Dále 

budeme pokračovat v cyklických přednáškách pro žáky 1. – 4. ročníků věnovaných prevenci 

šikany a nebezpečí virtuálního světa, protidrogové prevenci a kriminality mládeže, právnímu 

povědomí, etikety, rasismu a antisemitismu. Proškolení v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu bude opět probíhat v rámci školní výuky prostřednictvím odborných předmětů. Pro 

pedagogy vyjíždějící na letní výcvikový kurz je k dispozici praktická příručka vhodných her, 

jejichž cílem je zlepšit sociální klima třídy. Ve sborovnách příslušných oborů jsou 

na  nástěnkách vyvěšeny seznamy pomůcek zaměřených na primární prevenci a seznamy 

odborné literatury, která je k dispozici v místním Základním informačním středisku nebo 

v knihovničce metodika prevence. Rádi bychom častěji spolupracovali při adaptaci nových 

žáků prvních ročníků s dalšími subjekty, které se orientují na primární prevenci ve školách. 

Jako prioritní cíl pro letošní školní rok chápeme minimální absenci na školním vyučování a 

disciplinovanou školní docházku, která výrazným způsobem může podpořit budoucí kladné 

pracovní návyky v zaměstnání. 
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C. MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 

1. V oblasti přímé práce pedagogů 

Během pedagogických rad budou učitelé pravidelně informováni o aktuálních změnách 

legislativy, o stavu řešení rizikového chování žáků na naší škole, o možnostech využívání nově 

zavedených individuálních výchovných programů.  

 

2. Plán vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ 

Název a odborné zaměření vzdělání  Realizátor - organizace, odborník 

Individuální školení dle aktuální nabídky akreditovaná organizace 

 

3. Plán vzdělání ŠMP v oblasti prevence SPJ 

Název a odborné zaměření vzdělání  Realizátor-organizace, odborník 

Pravidelné schůzky ŠMP v PPP Okresní metodik prevence 

Krajská konference ŠMP 

Odborná školení podle aktuální nabídky 

KÚ Jihočeského kraje 

 

 

 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 

 

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

Rodiče jsou informováni a seznámeni na třídních schůzkách s tím, kdy a kde mohou 

konzultovat se ŠMP záležitosti týkající se např. šikany, domácího násilí, sexuálního a jiného 

zneužívání, závislostí, příslušnosti k nebezpečným subkulturám apod. 

 

2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

 

Název aktivity Vedoucí programu 

Výstava ovoce a Den otevřených dveří 14. - 18. 10. 2022 Ing. Vávrovská 

Vánoční výstava ve škole prosinec 2022 Ing. Vávrovská 

Dny otevřených dveří - říjen - únor 2022/2023 každou 

středu 14:00 – 17:00 nebo kdykoliv po telefonické 

domluvě, účast na burze škol 

určení vyučující 

 

Ing. Brodská 

Setkání ředitelů a výchovných poradců základních škol 

na středisku praxe 

Ing. Brodská 

Vánoční a velikonoční prezentace školy v Jihočeském 

muzeu  

 

Marie Líkařová 

Akce domova mládeže s možností zapojení se ze strany 

rodičů a přátel školy 

Marie Líkařová 

Eva Foistová 

Den partnerství a Den dovedností Ing. Brodská 
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PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 
 

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

První školní den je při zahajovacím nástupu na dvoře školy představen mimo jiné i školní 

metodik prevence, který se představí všem žákům školy, zejména nově příchozím, a řekne pár 

slov ke své práci na škole, kde sídlí, a jak ho kontaktovat.  Dále jsou žáci informováni na začátku 

školního roku i svými třídními učiteli, kdy, a kde mohou konzultovat se ŠMP záležitosti týkající 

se např. šikany, domácího násilí, sexuálního a jiného zneužívání, závislostí, příslušnosti 

k nebezpečným subkulturám apod. 

 

 

2. Specifická a nespecifická prevence pro žáky 

 

2.1 Specifická prevence pro žáky 

 

Cyklické přednášky a projekty pro studenty 

  

Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor – organizace, odborník 

Rizikové chování – „ Rizika virtuálního 

světa“ 

Občanské sdružení zaměřené na 

prevenci rizikového chování – a.s. Theia 

Právní povědomí žáků, zneužívání 

návykových látek a další projevy rizikového 

chování 

Občanská sdružení zaměřené na 

prevenci rizikového chování 

Rizikové chování mládeže          hodiny TEV říjen – besedy ve třídách –                                                                                                 

Školní metodik prevence 

Projekt Zdravá mládež a Projekt Prevence          

Extremismu  centrum vzdělání a dialogu  

 

Mgr. M. Slunéčková 

Bezpečnost silničního provozu                                 vyučující odborných předmětů 

Spotřebitelská a finanční gramotnost  

    

Občanské sdružení Theia       

 

 

2.2 Nespecifická prevence pro žáky – aktivity pro žáky 
 

a/ tematické bloky 
Téma Plánováno Zodpovídá 

Kurz myslivosti celoročně MVDr. Kovář 

Včelařský kroužek celoročně Mgr. Schuster, Ph.D. 

Inseminační kurz celoročně MVDr. Hála  

 

Paznehtářský kurz celoročně MVDr..Kovář 

Kurz obsluhy motorové pily leden – březen 2022 Ing. Pavel 

Kurz výpočetní techniky celoročně Mgr. Straka 

 

Kosmetika zvířat celoročně MVDr. L. Míková 

Kurzy svařování celoročně Ing. Ciml 

Výtvarný kroužek celoročně Eva Foistová 

Dramatický kroužek celoročně Marie Guellaff 
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Kroužek aranžování celoročně Jarmila  Bílková 

Knihovna na DM celoročně Eva  Foistová 

Kroužek vaření celoročně Marie Líkařová 

Sportovní kroužek celoročně M. Vrbinkovičová 

Hudební kroužek celoročně Václava Mrkvičková 

Společenská výchova celoročně vychovatelé DM 

Zábavné a soutěžní společenské večery celoročně vychovatelé DM 

Návštěvy divadel a koncertů celoročně Jarmila Bílková 

Fotografické výstavy celoročně Eva  Foistová 

Celodenní využívání výpočetní techniky a 

internetu 

celoročně Ing. Blábolil 

Mgr. Mezera 

Marie Líkařová 

Matematický seminář celoročně vyučující 

matematiky 

Seminář českého jazyka celoročně vyučující českého 

jazyka 

Semináře cizích jazyků celoročně vyučující cizích 

jazyků 

Ročníkové projekty celoročně učitelé odborných 

předmětů 

   

Rozšíření řidičských průkazů nad rámec 

výuky 

říjen 2022 – květen 

2023 

Ing. Korčák      

 

 

b/ jednorázové akce 

akce plánováno zodpovídá 

Sportovní turnaje mezi domovy mládeže 

v Českých Budějovicích 

Vánoční turnaj ve futsalu 

podzim – zima 

2022 

prosinec 2022 

Marie Líkařová 

M. 

Vrbinkovičová 

Mgr. Vavříková 

Ukázkové aranžérské práce studentů na burzách 

škol v celé republice.  

říjen - prosinec 

2022 

Marie Líkařová,  

Jarmila Bílková 

Ing. Vávrovská 

Ing. Brodská 

Výstava ovoce spojená se dnem otevřených dveří 14. – 18. 10. 

2022 

Ing. Vávrovská 

Marie Líkařová 

Vánoční a velikonoční prezentace školy 

v Jihočeském muzeu 

 Marie Líkařová 

Jarmila Bílková 

Oslava Vánoc na DM prosinec 2022 vychovatelé DM 

Výstava vánoční vazby zahradnického oboru prosinec 2022 Ing. Vávrovská 

Maškarní karneval únor 2023 vychovatelé DM 

Jazykové olympiády průběžně Mgr. Benedová 

Ing. 

Kratochvílová 

Mgr. Petrášová 

Olympiády z chemie, biologie, matematiky 

 

průběžně Mgr. Kutý, Ph.D. 

Mgr. Pospíšilová 

Mgr. Vochozková 



 

 6 

Adventní trhy na výstavišti v Č. Budějovicích prosinec 2022 

 

Marie Líkařová 

Jarmila Bílková 

 

vychovatelé DM 
Návštěvy centra Bazalka, Domova seniorů, Arpidy 

s tematickými pořady a divadelními představeními 

3x ročně 

Soutěžní fotovýstava – amatérské fotografie žáků 

školy, téma „Pod drobnohledem“ 

Spolupráce s organizátory Febiofestu 

duben 2023 

 

jaro 2022 

Marie Líkařová 

Eva Foistová 

Marie Líkařová 

Den partnerství duben 2023 Ing. Bc.Kábele 

„Večer hudebních nadějí“ březen 2023 V. Mrkvičková 

Studentská odborná činnost 2. pololetí Ing. Vrbová 

Cykloturistické kurzy 

 

Lyžařský kurz 

květen – červen 

2023, září-říjen 

2022 (pro 2. roč.) 

 zima 2023 

učitelé TV, třídní 

učitelé a 

vychovatelé DM 

Den dovedností červen 2023 Ing. Pavel 

Ing. Vávrovská 

Ing. Jakovljevič 

Sportovní den 

Velikonoční turnaj ve volejbale 

červen 2023 

duben 2023 

Mgr. Vavříková 

Mgr. Vavříková 

„Hec-boj“ – letní soutěžní olympiáda červen 2023 vychovatelé DM 

Zahradní slavnosti- rozloučení se školním rokem červen 2023 vychovatelé DM 

Zážitkový výlet studentů DM spojený 

s divadelním představením na otáčivém hledišti 

v Č. Krumlově 

červen 2023 Marie Líkařová  

M. 

Vrbinkovičová 

Organizace besed dle aktuálních nabídek celoročně pg. pracovníci 

Spolupráce s Alšovou jihočeskou galerií na 

aktuálních projektech 

průběžně Eva Foistová 

 

 

c/ metodické pomůcky 

Metodické pomůcky Místo Zodpovídá 

Knižní fond s tematikou rizikového 

chování 

2. patro – budova 

mechanizačního oboru 

Mgr. Vavříková 

 

Knižní fond školní knihovny- beletrie 

Základní informační středisko 

budova veterinárního oboru 

budova veterinárního oboru 

Mgr. Petrášová 

Mgr. Novotná 

Nástěnka prevence rizikového chování 

a výchovného poradenství  

2. patro- budova 

mechanizačního oboru 

Mgr. Antalová 

Mgr. Vavříková 

Tematické filmy pro vnitřní potřebu 

školy  

2. patro- budova 

mechanizačního oboru 

Mgr. Antalová 

Stojan s informačními materiály vstupní hala oboru 

mechanizace 

Mgr. Antalová 

 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Martina Vavříková, školní metodik prevence 

datum:         1. září 2022 

Schválil:      Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel školy 

 


