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1. Úvod 
 
MPP je součástí výchovně vzdělávacího programu naší školy. Odráží se v něm specifikace 
regionu, školy a vychází z aktuální situace na škole v předchozím období. Uplynulý školní 
rok byl prvním rokem společného fungování bývalého Středního odborného učiliště a Střední 
průmyslové školy elektronické. V nové škole bylo vytvořeno dobré klima pro práci a studium 
žáků i pedagogů.  
Cílovou skupinou, na kterou je zaměřena základní strategie prevence sociálně patologických 
jevů školy, jsou všichni žáci.  
MPP na škole by měl v maximální míře napomoci k tomu, že mnohé neblahé jevy ve školním 
prostředí budou pojmenovány nebo přestanou být tabu. To pokládáme za zdravá východiska 
pro zdravou školu. 
Garanty MPP je užší tým pracovníků – metodikové školní prevence a výchovní poradci. 
 
 
2. Analýza současného stavu 
 
Také v  letošním školním roce výuka bude probíhat v pěti oborech vzdělání s maturitní 
zkouškou: 
 

- Slaboproudá elektrotechnika 
- Elektrotechnika 
- Elektronické počítačové systémy 
- Mechanik elektronik 
- Podnikání 
 

 a sedmi oborech vzdělání s výučním listem: 
 

- Autoelektrikář 
- Elektrikář se zaměřením na slaboproud 
- Elektrikář se zaměřením na silnoproud 
- Zámečník 
- Obráběč kovů 
- Prodavač se zaměřením na smíšené zboží  
- Kadeřník 

 
Ve 31 třídách se ve školním roce 2007/2008 bude vzdělávat 851 žáků. 
 
Největšími problémy jsou záškoláctví, nejvíce zneužívaná legální droga – tabák a konzumace 
alkoholických nápojů. 
Při řešení těchto problémů se osvědčily besedy s žáky prvních ročníků, individuální pohovory 
s žáky, dobrá práce třídního učitele, spolupráce s rodiči, domovem mládeže a mimoškolní 
aktivity. 
 
 
3. Aktivity pro žáky 
 
3.1. Dlouhodobé programy primární prevence 

 
1. Minulý školní rok jsme mezi žáky uskutečnili anonymní výzkum, který se týkal požívání 

alkoholu, drog a jiných návykových látek. Výsledky byly alarmující a tak na základě 
těchto výsledků a  využijeme i letos nabídku Centra primární prevence RENARKON. 
Dlouhodobý preventivní program BUĎ OK má napomoci žákům i pedagogům lépe se 



orientovat v dané problematice.  Do programu zapojíme 16 vybraných tříd. Z nabídky 
preventivních programů jsme vybrali besedy na téma „Drogy a já“ a „Komunikace a 
vztahy v kolektivu“.  

 
 
2.Dlouhodobým úkolem je vypěstovat u žáků zodpovědnost za vlastní jednání, tzn. 

vypořádat se s narůstající agresivitou a nekázní, využívat volný čas adekvátními způsoby. 
Především tak můžeme ovlivnit žáky ubytované na DM, proto je pro ně připraven 
program, zaměřený na tyto aktivity: 
Ø sportovní (využívání sportovních zařízení školy, posilovny na DM, lyžování, plavání). 
Uskuteční se přátelská utkání mezi žáky ubytovanými na našich DM. Na DM se uskuteční 
turnaje ve stolním tenisu „O valašský frgál“ – termín listopad 2007  
Na měsíc říjen je připraven branně orientační závod. 
Ø zaměřené na estetiku. V měsíci září se seznámí ubytovaní studenti s naším městem a 
navštíví Valašské muzeum v přírodě. Dále se uskuteční soutěž o nejlépe vánočně 
vyzdobený pokoj – termín prosinec 2007, proběhnou besedy s vizážistou a k významným 
svátkům (Velikonoce – tradice a obyčeje). 
Ø komunikační (nácvik sdělování a přijímání negativní i pozitivní zpětné vazby, obhajoba 
vlastního názoru). Pravidelně se uskuteční přednášky psycholožky PaedDr. Věry Facové. 
Proběhne beseda s pracovníkem odboru sociálně právní ochrany z našeho městského 
úřadu. Dále se uskuteční beseda s p. Pleškem z občanského sdružení Cyrrilos o sociálně 
patologických jevech. 
Ø zájmové. Žáci se budou moci zapojit do zájmových kroužků – jazykového, 
matematického, počítačové grafiky, programovacího a tvorby webových stránek. 
Ø ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů. Rada dětí a mládeže       
Moravskoslezského kraje v Ostravě vyhlásila již třetí ročník ve sběru víček z PET 
lahví.Žáci na DM se zapojí do kategorie C (střední kolektiv). Soutěž proběhne v termínu 
od 1.10.2007 do 30.4.2008. Soutěž bude mít především ekologický význam.  
 

3. Přínosnými budou akce zaměřené na znalosti z ekologie a ochrany životního prostředí. 
Všechny akce v této oblasti budou realizovány koordinátory environmentálního 
vzdělávání.  
ó Rozvíjet se bude spolupráce s CHKO Beskydy, sdružením Zdravý Rožnov, městským 
úřadem, ALCEDO Vsetín. 
ó Bude pokračovat třídění plastového odpadu ve škole. 
ó Žáci naší školy se zapojí do středoškolských soutěží s environmentální tématikou a 
brigád, např. ke Dni Země. 
ó Uskuteční se exkurze a přednášky v rámci environmentálního programu. 
ó Vybrané třídy navštíví přečerpávající elektrárnu Dlouhé stráně a elektrárnu 
v Dukovanech. 
ó Naše škola byla v letošním školním roce zařazena do sítě škol M. R. K. E. V. 
 

4. Prevence sociálně patologických jevů bude obohacena o nové efektivní metody, jež 
budou zaměřeny na rozvoj společensky žádoucích postojů, zájmů a chování žáků. 
V rámci výuky společenskovědních oborů budou učitelé zdůrazňovat problematiku 
návykových látek, vliv prostředí na člověka, úlohu zájmů, koníčků a sportu. 
ó Rodičovská veřejnost bude informována prostřednictvím internetu.  
ó Do aktivit prevence bude zapojena většina pedagogických pracovníků. 
ó Budeme využívat nabídek programů různých institucí a organizací, které se zabývají 
především problematikou závislostí a záškoláctvím. 
 

5. V rámci výchovného poradenství budou poskytovány rady žákům a jejich zákonným 
zástupcům při řešení výchovných a vzdělávacích problémů. Pozornost bude věnována 



monitoringu atmosféry ve třídách. Formou anket a besed se žáky se budeme snažit 
odstranit zárodky negativních jevů. 

 
 
6. Výchovný poradce, metodik školní prevence a koordinátor EVVO se budou pravidelně 

účastnit školení, konferencí a seminářů. Získané poznatky budou předány pracovníkům 
školy. 

 
 
7. Na úseku praktického vyučování budou vytipováni talentovaní žáci, kteří budou zapojeni 

do vypsaných soutěží a projektů. 
 
 
3.2. Aktivity specifické primární prevence 

 
1. Žáci prvních ročníků budou metodiky školní prevence formou přednášek seznámeni 

s problematikou záškoláctví, výskytem šikany a postoji mladých lidí k drogám. 
Termín: říjen – listopad 2007 

 
2. Dívkám na naší škole budou určeny přednášky v Poradně pro ženy a dívky, jež budou 

zaměřeny na sexuální výchovu, vztahy v rodině, domácí násilí a zdravý životní styl. 
Termín: březen – duben 2008  

 
3. Ve spolupráci s příslušníky Městské policie v Rožnově p. R. proběhnou ve všech třídách 

1. ročníku besedy na téma prevence kriminality. Besedy vzhledem k velkému počtu tříd 
v 1. ročníku proběhnou ve dvou termínech.  
Termín: říjen - listopad 2007, březen – duben 2008 

 
4. Úkolem metodika školní prevence a výchovného poradce bude vedení stálé nástěnky ve 

škole, žáci mohou využívat schránky důvěry. Do zpracování dotazů budou zaangažováni 
výchovní poradci, kteří v případě osobního problému nebo stížnosti poskytnou odbornou 
pomoc žákům. 
Vytipované třídy navštíví kontaktní centrum Klíč, součástí návštěvy bude beseda 
s pracovníky centra a prohlídka prostor. 
Termín: prosinec 2007 – duben 2008 

 
5. Besedy dlouhodobého preventivního programu pro mládež – o.s. Renarkon se uskuteční 

v těchto termínech : 17.10, 6.11.,5.12.2007  a 12.2. 2008 
 
6. 250 žáků naší školy se zúčastní besedy a JUDr. Miroslavem Antlem, bývalým náměstkem 

policejního prezidenta, na téma Trestní odpovědnost za protiprávní činy. Termín 
listopad 2007 

 
7. Beseda s vyšetřovatelem PČR por. Foukalem  o kriminalitě v regionu, termín bude 

upřesněn. 
 
8. Pro pedagogické pracovníky školy bude zajištěna přednáška psychologa PhDr. Jana 

Svobody na téma jednání s adolescenty a komunikace mezi učiteli a žáky. 
 
 



9. Sport  
ó V termínu od 9. ÷ 21. 9. 2007 se přibližně 110 žáků 2. ročníku zúčastnilo sportovního 
kurzu zaměřeného na vodní turistiku a pobyt v přírodě. Trasa kurzu Vyšší Brod – Český 
Krumlov – Boršov nad Vltavou. 
ó Lyžařské kurzy pro žáky 1. ročníku se uskuteční v únoru v rekreačním středisku na 
Horní Bečvě. Termín a místo dalšího kurzu bude upřesněn dodatečně. 
ó Sportovně ozdravné pobyty u moře v Chorvatsku pro vybrané žáky naší školy 
proběhnou v měsíci červnu. Kurzy budou zaměřeny na vodáctví, cykloturistiku a míčové 
hry.  

• Na prosinec 2007 připravujeme výběrový lyžařský kurz v italských Dolomitech 
• V průběhu školního roku se budou naši žáci zúčastňovat sportovních soutěží 

pořádanými jednotlivými rožnovskými školami, nebo středními školami okresu a 
regionu. 

 
10. Praktické vyučování 
ó Ve spolupráci s úsekem teoretického vyučování budeme pracovat s vybranými 
talentovanými žáky, kteří se zapojí do soutěží a projektů „Zlatý pilník“ – kovo obory, 
„Napájení sluncem“ – elektro obory, „Mistrovství odborných vědomostí a dovedností 
ČR“ – prodavači, soutěž o nejlepší maturitní výrobek „On Semiconductor“ – žáci 
maturitních oborů. 
ó Žáci maturitních oborů se zúčastní SOČ. 
ó Žákyně oboru kadeřnice, kadeřník se zapojí do krajského kola soutěže, kterou pro ně 
připraví učitelé OV. 
 

11. Mezinárodní výměna studentů 
V letošním roce se poprvé vybraní žáci naší školy zapojí do mezinárodního projektu 
„Aplikace  programovatelných logických polí  a AVR mikrokontrolerů 
v automatizační technice“. V termínu 1.-5.10.2007 navštíví naši školu studenti SPŠE 
Piešťany v rámci výměny se žáci zapojí do společné práce ve školních laboratořích, 
navštíví vybrané firmy našeho města a seznámí se přírodními a kulturními památkami 
našeho regionu. Podobná náplň bude čekat i naše studenty v Piešťanech v termínu od 15.-
19.10.2007. 
 

 
 
3.3. Jednorázové akce 
 
       Kultura 
1. Metodik školní prevence a předsedkyně předmětové komise CJL se zúčastnily pracovního 

setkání s představiteli T klubu – kulturní agentura v Rožnově p. R. a seznámily se s její 
nabídkou akcí na školní rok 2007/2008. Na jejím základě budou vybrány vhodné 
programy pro žáky našeho učiliště. 
Termín:18. 9. 2007 

2. Učitelé CJL uspořádají již 7. ročník školního kola v uměleckém přednesu. 
Termín: leden – únor 2008 

3. Učitelé českého jazyka a cizích jazyků zorganizují školní kola olympiády.  
Termíny: prosinec – únor 2008  

4. Žáci mohou navštěvovat divadelní představení v Městském divadle ve Zlíně a 
v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. 
Pro žáky tříd PO a ME budou připraveny návštěvy muzeí: 
ó Archeoskanzen Modrá. Termín: říjen 2007 
ó Muzeum P. Bezruče v Opavě. Termín: říjen – listopad 2007 
ó Muzeum J. A. Komenského v Přerově. Termín: duben – květen 2008 



 
Odborné exkurze  

5. V plánu exkurzí ve školním roce 2007/2008 je pro žáky všech oborů naplánováno okolo 
50 akcí jak v rámci praktického vyučování, tak i teoretického vyučování. K těm určitě 
nejzajímavějším budou patřit: 
Ø veletrhy: INVEX Brno, Strojírenský veletrh Brno, SALIMA Brno 
Ø exkurze ve vybraných firmách: SIEMENS Frenštát p. R., BEATY Praha, TATRA 
Kopřivnice, BROSE a. s. Kopřivnice, Botanická zahrada Štramberk, Zelené bydlení 
Chlum u Zlína 
Ø výstavy: AUTOTEC Brno, ELEKTROTECHNIKA Ostrava 
 
Další akce 

6. Žáci nástavbového studia ve spolupráci s psychologem vypracují psychologické testy. 
Termín: podzim 2007  

7. Pro žáky vycházejících tříd budou určeny besedy s pracovníky ÚP (nový zákon o 
zaměstnanosti), pojišťoven a dalších institucí. 

8. Žáci maturitních oborů budou moci navštívit veletrh pomaturitního a celoživotního 
vzdělávání GAUDEAMUS v Brně.  
Termín: listopad 2007  

9. Vybrané třídy se zúčastní exkurze do koncentračního tábora Osvětim (příklad fašismu a 
genocidy).  
Termín: březen – duben 2008 

10. Pro žáky 9. tříd se uskuteční Den otevřených dveří, kde si mohou prohlédnout prostory 
školy a dílen.  
Termín: 24 10. 2007 a 23.11. 2007 

11. Úsek praktického vyučování připraví Den praktických činností, k vidění budou výrobky 
žáků naší školy a pod vedením učitelů odborného výcviku si žáci vyzkouší vybrané 
praktické činnosti.  
Termín: 14 12. 2007 

12. V rámci environmentální výchovy se žáci naší školy navštíví ekologické výstavy a 
přednášky. Bude pokračovat externí spolupráce školy s těmito subjekty: CHKO Beskydy, 
Zdravý Rožnov, Alcedo Vsetín a MÚ Rožnov. 

13. Dobrý ohlas mezi žáky i učiteli měl v uplynulých letech filmový festival dokumentárních 
filmů „Jeden svět“. I v tomto školním roce se uskuteční tento festival v kině Panorama 
v Rožnově p. R. Filmy tohoto festivalu vhodně doplní výuku OBN. Krátké dokumenty 
jsou vybírány tak, aby zaujaly mládež. Festival je podporován společností „Člověk 
v tísni“. 
Termín: 7. –9. 4. 2008 

 
 



4. Vzdělávání 
 
1. Metodici školní prevence se budou účastnit seminářů, školení a konferencí k problematice 

sociálně patologických jevů. 
2. Metodici školní prevence budou sledovat webové stránky MŠMT, nové poznatky 

v časopisech PREVENCE a ZÁVISLOST a MY, PSYCHOLOGIE, důležité informace 
předávat ostatním pracovníkům na pedagogických radách.  

3. Pro potřeby všech pedagogů bude k dispozici literatura, videokazety a audiokazety 
s protidrogovou a jinou tématikou. 
 
 

4. Žákům s hlubším zájmem o problematiku, nebo těm, kteří již mají osobní problémy, bude 
umožněn  kontakt na: 
ó Okresního koordinátora preventivních aktivit 
ó Odborná pracoviště a krizová centra 

5. Žáci budou informováni o internetových stránkách s protidrogovou tématikou: 
www.drogovaporadna.cz 
www.odrogach.cz 
 
 
Vzdělávací aktivity pracovníků naší školy na všech úrovních jsou vedením školy 
podporovány. 

 
 
5. Ostatní 
 
1. Metodici školní prevence seznámí ředitele školy a pedagogické pracovníky s MPP na 

školní rok 2007/2008 a zaangažují je do jeho realizace. 
2. Výchovní poradci ve spolupráci s PPP ve Valašském Meziříčí, SPC v Kroměříži a se 

sociálními kurátory budou řešit přestupky žáků z oblasti sociálně patologických jevů. 
3. Bude podporováno co nejširší využití dotací z fondů a grantů. Bude apelováno na 

zapojení do projektů v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů (KÚ Zlín) a 
v oblasti volného času mládeže (MěÚ Rožnov p. R.). 

 
6. Cíl 

 
Cílem našeho programu je zahájit ve škole dlouhodobý komplexní primární program, do 
kterého bude zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše, co již 
bylo s úspěchem vyzkoušeno. Dále bude kladen důraz na volnočasové aktivity žáků podle 
možností školy. Zaměříme se především na:  
• Snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý vývoj mládeže 
• Ovlivnění chování žáků ve smyslu podpory zdraví 
• Vytvoření příznivého psychosociálního klimatu na škole, minimalizace rizik včetně 

přiměřené represe 
• Rizikové skupiny, školní poradenství a spolupráci s rodiči 
• Zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům 

 
 
 

http://www.drogovaporadna.cz
http://www.odrogach.cz

