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Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: 
Strategie: 
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 -2018 - 
http://www.msmt.cz/file/28077 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 - http://icv.vlada.cz/cz/udalosti/narodni-strategie-
protidrogove-politiky-na-obdobi-2010-az-2018--86257/ 
Národní strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 - 
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/prevence-
kriminality/iii_strategie_pk_2012_2015_09_11_2011_vlada.pdf 
Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 - http://www.vlada.cz/cz/clenove-
vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-
podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/ 
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 - 2017 - http://www.aids-
hiv.cz/dokumenty/NP-reseni-HIV-AIDS-2013-2017.pdf 
Koncepce boje proti extermismu pro rok 2015 
B. Zákony 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon); 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; 
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů; 
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů; 
Zákon  č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (ohlašovací povinnosti školy); 
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže; 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních. 
C. Vyhlášky 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; 
Vyhláška č. 13/2005.Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři; 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; 
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení; 
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání; 
Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 
školy; 
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků; 
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné 
péče; 
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních. 

D. Metodické pokyny 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 

MŠMT- 22294/2013-1. 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 

zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)  

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14 423/1999-22; 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení č.j.: 28 275/2000-22; 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

č.j.: 10194/2002-14; 

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí 

a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 25 884/2003-24; 

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/2004-24; 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005; 

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních, č.j. 21291/2010-28. 

http://www.msmt.cz/file/28077
http://icv.vlada.cz/cz/udalosti/narodni-strategie-protidrogove-politiky-na-obdobi-2010-az-2018--86257/
http://icv.vlada.cz/cz/udalosti/narodni-strategie-protidrogove-politiky-na-obdobi-2010-az-2018--86257/
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/prevence-kriminality/iii_strategie_pk_2012_2015_09_11_2011_vlada.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/prevence-kriminality/iii_strategie_pk_2012_2015_09_11_2011_vlada.pdf
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-akcni-plan-prevence-domaciho-a-genderove-podmineneho-nasili-na-leta-2015-_-2018-126943/
http://www.aids-hiv.cz/dokumenty/NP-reseni-HIV-AIDS-2013-2017.pdf
http://www.aids-hiv.cz/dokumenty/NP-reseni-HIV-AIDS-2013-2017.pdf


Předchozí minimální preventivní programy na naší škole. 

Školní řád Gymnázia Broumov. 

Zaměření primární prevence:  

 předcházet rizikovým jevům 

 rozpoznat a zajistit včasnou intervenci 

 

Zaměřeno na aktivní podporu zdravého životního stylu studentů, na osvojení pozitivního sociálního chování, na 

smysluplné využití volného času s cílem vytvořit a upevnit ve studentech touhu zdravě se rozvíjet, dodržovat 

společenské normy a být odpovědný za sebe a své jednání. 

 

Cílová skupina: 

 studenti NG věk 12 - 15 

 studenti VG věk 16-19 

 

MPP má předcházet těmto problémům: 

 užívání návykových látek 

 záškoláctví 

 šikana 

 rasismus a xenofobie 

 vandalismus 

 kriminalita a delikvence  

 závislost na politickém a náboženském extremismu 

 netolismus 

 gamblerství 

 

MPP má rozpoznat tyto projevy a zajistit jejich včasnou intervenci: 

 domácí násilí 

 týraní a zneužívání dětí 

 ohrožování mravní výchovy mládeže 

 poruchy příjmu potravy 

 

Priority MPP: 

 rozvoj sebepoznání 

 růst sebevědomí 

 práce s emocí 

 komunikační dovednosti 

 jak se ubránit manipulaci 

 řešení konfliktů a rozhodování 

 zvládání stresových situací 

 spolupráce a vrstevnický tlak 

 smysl života a plánování 

 informace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Charakteristika školy: 
 
     Posláním broumovského gymnázia je a bude uspokojit potřebu po všeobecném středním vzdělání s maturitní 
zkouškou na Broumovsku (tj. region Broumova jako pověřené obce III. stupně, region Policka a částečně Hronovska) 
s důrazem na vysokou kvalitu a úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy, resp. vyšší odborné školy. 
Dále je posláním školy rozvíjet žákovské kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 
občanské a pracovní) důležité pro osobní rozvoj jedince a poskytovat žákům obsahově širší všeobecné vzdělání. Škola 
též musí vytvářet předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní 
učení. 
     Ve čtyřech třídách čtyřletého studia a osmi třídách osmiletého studia je zapsáno celkem 330 žáků. Jsme tedy malá 
škola s rodinným prostředím, kde se mezi sebou jednotliví studenti a učitelé znají. Prevence SPJ je tedy v některých 
ohledech přece jen jednodušší. 
     Na druhou stranu je Broumovsko region s vysokou nezaměstnaností, velmi nízkým počtem vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel, proto se setkáváme s velmi rozdílnými sociálními podmínkami našich žáků. V současné době navštěvují naši 
školu dva studenti se zbytky sluchu a také studenti romské a vietnamské národnosti. 
Další problémem je poměrně velká vzdálenost do kraje - nejbližší okresní město je vzdáleno 30 km, z čehož tedy plyne 
problém dojíždění na různé akce, návštěvy divadel, sportovních utkání, PPP Náchod apod. 
 
Vlastní program: 
Metodikem prevence na škole je:  Mgr. Šárka Rambousková. 
Členy tzv. Preventivního týmu jsou:  Mgr. Šárka Rambousková - metodik prevence 
     RNDr. Aleš Prchal - výchovný poradce 
     PaedDr. Karel Výravský - ředitel školy 
 
Vedení tzv. preventivního deníku 
 
Formy a metody prevence SPJ: 

 začleňování problematiky PSPJ do jednotlivých předmětů - zejména OV, ZSV, Bi, CH, D,Z, EVH, EVV, TV, 
společenskovědní semináře, přírodovědné semináře - viz ŠVP pro NG a VG 

 besedy 

 videodokumenty 

 spolupráce s Policií ČR,s MP Broumov,, s PPP Náchod, s nadací Člověk v tísni, s církvemi, s DDM Ulita Broumov, 
se základními školami na Broumovsku - peer programy, programy v rámci výuky společenskovědních 
seminářů, s MÚ Broumov, s Nadačním fondem gymnázia 

 týdny v přírodě 

 seznamovací pobyty pro první ročník – připravují jednotliví třídní učitelé  

 volnočasové aktivity -  pravidelná návštěva divadel, sportovní kroužky, kroužky IVT, literární semináře, akce pro 
město - viz výroční zpráva školy 

 spolupráce s rodiči - zapojování rodičů do života školy formou netradičních rodičovských schůzek, dnů 
otevřených dveří, pozvánkami na studentské aktivity, pořádání přednášek pro rodiče 

 přednášky a informace pro ostatní členy pedagogického sboru, zapojování ostatních vyučujících do aktivit PP 

 práce s třídními kolektivy 

 muzikoterapie, arteterapie 

 lanové centrum  
 
Jednotlivé projekty a tradiční akce: 

 seznamovací pobyty prvních ročníků 

 pobyty v přírodě  

 sexuální výchova pro náctileté - pro NG 

 Gymplfest 

 Příběhy bezpráví - nadace Člověk v tísni 

 náboženství a současný svět - pro VG 

 posilovna 

 sportovní utkání v rámci okresu i města 

 prodej stužek v rámci boje proti HIV 

 spolupráce s Domem světla 

 školní televize 

 dobrovolnická práce – doučování žáků ze sociálně znevýhodněných prostředí 



 spolupráce APRB, vzdělávacím centrem Klášter 

 návštěva zařízení RIAPS v Trutnově - besedy 
 
Vzdělávání pedagogů: 
 
výchovný poradce 

 studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů - Univerzita HK -   
 
metodik prevence (kurzy a studium) 

 Výkon specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů - ŠZDVPP Hradec Králové 
 
Další aktuální možnosti vzdělávání – kurzy, přednáška, setkání odborníků a kolegů v rámci prevence 
 
Poradenská činnost:                                                                                                         
     Škola zajišťuje studentům konzultace a poradenství v PPP Náchod, na  sociálním  odboru MÚ Broumov. K těmto 
službám máme od rodičů nezletilých studentů a od zletilých studentů předem vyžádáný případný souhlas - viz školní 
řád.  
 
Prezentace MPP: 

 www stránky školy 

 místní tisk 

 školní televize 
 
Evaluace MPP: 

 dotazníková metoda 

 reflexe 

 rozhovor 

 diskuse s odborníky 

 studie efektivity preventivních programů /www.ABCD.cz, www.diagnostikaskol.cz / 
 
Granty: 

 * KÚ Hradec Králové     

 * MÚ Broumov        

 * Nadační fond Gymnázia Broumov -   
 
Technické a materiální podmínky: 

 knihovnička metodika prevence 

 PC učebna 

 multimediální učebna 

 kabinet metodika prevence 

 granty 

 podpora NFGB 

 sponzoři 

 spolupráce s rekreačními zařízeními v okolí Broumova – adaptační kurzy 
 
Časový harmonogram: 
Září   seznamovací pobyty 
  plán programu prevence 
 
Listopad               dotazníky  klima ve škole 
  Příběhy bezpráví – Člověk v tísni 
 
Prosinec               prodej stužek 
  beseda s HIV pozitivním člověkem 
 
Duben  Besedy, aktivity v jednotlivých třídách – Policie ČR  
   
Květen   Gymplfest 

http://www.diagnostikaskol.cz/


 
Červen  zhodnocení MPP 
  příprava nového MPP 
 
Průběžně každý měsíc jsou zařazovány akce pro jednotlivé třídy, příp. různé skupiny studentů. 
 
Závěr: 
     MPP je každoročně aktualizován, metodik prevence upravuje podle potřeb školy, studentů, učitelů a rodičů 
jednotlivé body. Konzultuje případné problémy s odborníky.  MPP pravidelně předkládá vedení školy. Spolupracuje s 
třídními učiteli, vedením školy, rodiči, veřejností a ostatními subjekty, které se v oblasti SPJ vyskytují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


