Střední škola obchodu,
služeb a řemesel
a Jazyková škola, Tábor

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro kterou SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky,
platí závěrečná zpráva o plnění Tábor, Bydlinského 2474
MPP
Jméno a příjmení ředitele

Mgr. Radek Cícha

Telefon na ředitele

393 033 200, 381 252 414

E-mail na ředitele

cicha.radek@ssjs-tabor.cz

počet
Školní metodici prevence

1

Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem

NE

Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence

ANO

Sám

NE

Vlastní kabinet S výchovným poradcem

NE

S jinými pedagogy

ANO

Školní preventivní tým *)
*)

ANO

metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd.

Školní poradenské pracoviště – složení:
Ing. Renata Vosolová

karierový poradce, vedoucí ŠPP

Mgr. Marta Musilová

školní asistentka

PhDr. Jiří Vránek

výchovný poradce

Mgr. Olga Shonová

školní metodik prevence

Pro činnost ŠPP je vyčleněn samostatný kabinet, ve kterém se jednotliví vyučující střídají. Každý má vyčleněno
jedno odpoledne pro své konzultační hodiny. Žáci je mohou navštívit i mimo tyto hodiny po vzájemné domluvě.
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I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ
Škola žádala formou grantů,

Účel

víceúčelových dotací atd.

Získaná celková částka

NE
2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření

Počet

vzdělávání

hodin

„Minimalizace šikany“

48

Datum konání

Realizátor –

Počet školených

organizace, odborník

pedagogů

leden 2022 –

ZVaS České

3/17

červen 2022

Budějovice

3. Vzdělávací akce pro školního metodika prevence v oblasti prevence rizikového chování
Název a odborné zaměření vzdělávání

Počet
hodin

Datum konání

Realizátor – organizace,
odborník

Úvodní setkání ke školení „Minimalizace 1
šikany“ (program pro sborovnu)

21. 9. 2021

Podzimní setkání metodiků prevence ZŠ/ ŠŠ + 1+ 6
odborný seminář: „Podpora práce metodika na
škole“
IX. Krajská konference RCH
12

6. 10. 2021

ZVaS České Budějovice ve
spolupráci se společností
AISIS
PPP, lektorka: Mgr. B.
Mačáková

Zahraniční seminář „Metodika a didaktika 34
výuky
německého
jazyka
spojená
s projektovou prací Vzdělání a zdraví
v Německu“ (zaměřeno na zdravý životní styl a
primární prevenci)
Odborný seminář „Sociokulturní odlišnosti 2
Romů“
Jarní setkání metodiků prevence ZŠ/SŠ + 1+7
odborný seminář: „Techniky určené k vedení
klienta – žáka v rámci prevence kriminality“
Expediční školení programu DofE
8

14. - 15.10.
2021

Jihočeský kraj ve spolupráci
s Ministerstvem vnitra a
organizací Portus Prachatice
7. - 13.11. 2021 Ministerstvo kultury, mládeže a
sportu spolkové země Baden Würtemberg

29. 3. 2022

22. 4. 2022

12. 5. 2022

Cheiron T (za podpory „Norway
grants“, lektorka: PhDr. Jana
Horváthová
PPP, lektor: PhDr. Jan
Svoboda
Lektoři DOFE (The Duke of
Edinburghs International
Award Czech Republic
Foundation, o.p.s.)
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4. Uveďte, jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější
v minulém školním roce:
Název akce

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

Adaptační kurzy pro

Škola

TU + MP+ VP +

navázání kontaktů mezi žáky, žáky

učitelé TV

a učiteli, adaptace na novou školu,

žáky 1. ročníků

nové prostředí, nový kolektiv
„Blázníš? No a!“

Fokus Tábor

Mgr. Jaroslava

destigmatizace duševních

Paštiková

onemocnění, přímá práce a diskuze
se studenty, 6 hodin v kolektivu
třídy za přítomnosti TU
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II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
5. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ
(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ)
Název aktivity
představení metodika, kontakty, seznámení se systémem

Datum konání
srpen, září

Realizátor, přednášející
školní metodik prevence,
výchovný poradce

distribuce materiálů, aktualizace webu a kontaktů

září, říjen

rozhovor, informace o spolupracujících zařízeních

třídní schůzky a
průběžně

školní metodik prevence,
výchovný poradce
školní metodik prevence,
výchovný poradce

6.Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity
úvodní třídní schůzky pro rodiče 1. ročníků
třídní schůzky
spolupráce s romským poradcem
fyzická přítomnost členů ŠPP – pro žáky i rodiče

Datum konání
srpen, září
leden
od 10.2. 2022
celoročně po –
čt (odpoledne)

Vedoucí programu
zástupce ředitele
zástupce ředitele
ŠMP
vedoucí ŠPP

7. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce
Název aktivity

Zaměření

Datum konání

Věková skupina /

Realizátor

počet žáků
1. Adaptační kurz

2. Lyžařské kurzy

seznámení s prostředím školy,
kolektivem třídy a
třídním učitelem
zdravý životní styl,
využití volného
času, prosociální
chování, zvládání
zátěže, fair-play
celodenní program

září 2022

žáci prvních

třídní učitelé, ŠMP,

ročníků

VP + další
pedagogové

leden, únor 2022

výběr žáků

vyučující TV

duben, květen

AUI2, IS2

Fokus Tábor

celoročně

celá škola

Pavel Ihm
www.nntb.cz

5. Téma prevence

zapojení školy do
systému NNTB–
opatření proti
šikaně
zdravý životní styl,

dle ŠVP a TP,

celá škola

pedagogové +

rizikového chování

racionální výživa,

celoročně

v jednotlivých

psychohygiena,

předmětech

šikana, xenofobie,

3.Blázníš? No a!

na téma duševní
zdraví
4.Nenech to být!

odborníci z praxe

homo-fobie,
rasismus,
extremismus, závislosti, patolo-
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gické chování,
prosociální chování, smysluplný
volný čas, kyberšikana, bezpečnost na sítích IT
atd.
6.Vodácké

7.Odborné exkur-

zdravý životní styl,
využití volného
času, prosociální
chování, zvládání
zátěže, fair-play
utužování třídních

ze napříč všemi

kolektivů,

obory, sportovně

prosociální cho-

turistické akce

vání, zvládání

putování

červen 2022

výběr žáků

vyučující, ŠMP,
vychovatelka

celoročně

třídní kolektivy +

vyučující

výběry žáků

zátěže
8.Cvičná a ostrá

zdravý životní styl,

27.-28.5. 2022

expedice DofE

využití volného

23.-24.6. 2022

přihlášené žákyně

lektorky DofE

času, pobyt
v přírodě za
určitých podmínek
(spaní ve stanu,
vaření na vařičích,
ochrana životního
prostředí)
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IV. VÝSKYT RCH A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
8. Výskyt rizikového chování na škole
neomluvené
hodiny

z chování

kouření

ostatní

formy

drogy

chování vč.

krádeže

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

4,73

případů

5873

žáků

20

případů

59

žáků

3

žáka

2

Hodin

počet

alkohol

šikany

Hodin na

známka

agresivní

celkem

snížená

-

-

9

9

3

1

1

1

0

0

9. Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky
jméno

typ SPJ

odborníka/zařízení
PorCeTa

věková

jakou formou se pracovalo se žáky

skupina
návykové látky

16

individuální setkání MP s žákem
(1x za 2-3 týdny)

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou

28. 10. 2022

zprávou o plnění MPP
Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou

28. 10. 2022

zprávou o plnění MPP
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