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V souvislosti s prevencí výskytu sociálně patologických jevů zahrnuje dlouhodobá 

koncepce školy následující oblasti: 

 

1. Vzdělávání žáků podle Školního vzdělávacího programu a školních osnov, probírání 

témat s protidrogovou problematikou a s problematikou sociálně patologických jevů 

v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

2. Zájmová činnost jako forma prevence sociálně patologických jevů, protidrogová 

prevence a s tím související periodické a jednorázové akce vedoucí žáky ke zdravému 

životnímu stylu. 

3. Průběžné mapování situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. 

Diagnostika a analýza vybraných jevů v chování žáků. 

4. Spolupráce s odbornými a úředními institucemi. 

5. Spolupráce s rodiči žáků školy. 

6. Vzdělávání učitelů a žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů s využitím 

vzdělávacích materiálů, literárních a multimediálních zdrojů. 

 

 

Důslednou dlouhodobou činností v těchto oblastech se škola snaží předcházet užívání 

návykových látek u žáků a předcházet vzniku sociálně patologických jevů jako je šikana, 

krádeže, záškoláctví, ničení majetku apod., tak navodit ve škole pozitivní klima. 
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1. Protidrogová tematika a tematika sociálně patologických 
jevů ve výuce jednotlivých předmětů dle ŠVP a školních 
osnov. 

 

Program:  
 

 Zvyšování zdravého sebevědomí žáků 

 Prohlubování umění komunikace mezi žáky a žáků s učiteli 

 Vnímání individuálních odlišností žáků mezi sebou a přijímání těchto jevů 

 Vzájemná úcta, sebeúcta, sebedůvěra a důvěra 

 Utužování třídního kolektivu a pozitivních vztahů mezi žáky 

 Zvládání náročných fyzických a duševních situací 

 Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a chápání jejich sociálních a 

zdravotních dopadů 

 Zprostředkování odborných poradenských služeb v případě výskytu sociálně 

patologického jevu 

 Potírání užívání návykových látek ve škole a na školních akcích 

 Důsledné potírání šikany, krádeží, záškoláctví apod. 

 Spolupráce s žáky, jejich rodiči a pedagogy z důvodu prevence nežádoucích jevů 

 Preventivní přednášky proti nežádoucím jevům u nově vznikajících třídních kolektivů 

 Upozorňování na rizika internetu, videoher, herních automatů, apod. 

 Prohlubování právního vědomí žáků a informování o důsledcích protiprávního jednání 

 Vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, účelnému využívání volného času a 

zapojování žáků do dění ve škole 
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2. Vytváření podmínek pro společnou činnost žáků v době 
mimo vyučování 

 

Škola organizuje mimoškolní aktivity a nabízí aktivity organizované jinými institucemi, které 

školám pomáhají.  

 

 

 

Přehled akcí a aktivit konaných při škole a organizovaných školou: 

 Vzdělávací exkurze 

 Sportovní soutěže, turnaje ve fotbale a volejbale, závody v plavání, vánoční sportovní 

den 

 Poznávací zájezdy do zemí cílových jazyků 

 Vědomostní soutěže 

 Dovednostní soutěže 

 Maturitní plesy 

 Stužkovací večírky 

 Filmová představení 

 Besedy 

 Zájmové útvary 

 Školní výlety 

 Sportovní kurzy 

 Lyžařské kurzy 

 Seznamovací pobyty 

 Zájezdy vychovávající proti rasismu a holocaustu (Osvětim) 

 Účast na burzách vzdělávání Ámos a Educa 

 Podíl žáků na organizaci dne otevřených dveří 

 

Škola informuje žáky též o aktivitách a činnostech místních kulturních zařízení (Městská 

knihovna, Muzeum skla a bižuterie, Městské divadlo, Severočeské muzeum, Galerie 

Belveder, Univerzitní galerie, apod.)  
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Informační nástěnka: 

Informační nástěnka je umístěna ve třetím patře školy. Jsou na ní zveřejněny kontakty na 

poradenská centra, informace o kulturních aktivitách místních zařízení a informace o 

škodlivosti, účincích a rizikách jednotlivých drog. 

 

Skřínka důvěry: 

Tato skřínka je umístěna ve čtvrtém patře školy a je pravidelně každý pátek vybírána 

výchovnou poradkyní Mgr. Vlastou Nykrínovou. Žáci se do ní mohou svěřit se 

svými připomínkami, žádostmi, stížnostmi a problémy, které jsou následně řešeny a 

anonymně zodpovězeny na nástěnce ve třetím patře. Pokud námět přesáhne pravomoci a 

možnosti Mgr. Václava Franzkeho, tak předá k projednání SŽŠ. Tato schránka pomáhá řešit 

problémy žáků, předcházet nežádoucím jevům, zlepšit vztahy mezi žáky navzájem a mezi 

žáky a učiteli. V neposlední řadě též pomáhá zlepšovat celoškolní klima. 

 

3. Mapování situace ve škole, diagnostika a analýza 
vybraných jevů v chování žáků 

 

SPŠT Jablonec nad Nisou se orientuje na následující oblasti prevence: 

 

a) Drogové závislosti, závislosti na alkoholu a kouření 

b) Kriminalita a delikvence 

c) Virtuální drogy – počítače a internet, televize, videohry a výherní automaty 

d) Patologické hráčství 

e) Záškoláctví 

f) Šikana, násilné chování, ničení majetku 

g) Netolerance k národnostním menšinám a rasismus 

 

Vše probíhá za spolupráce s výchovnou poradkyní Mgr. Janou Trnkovou a vedením školy. 
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4. Spolupráce s odbornými a úředními institucemi 
 

Studentská rada 

 Podíl na činnosti školy 

 Kontakt se zástupci žáků 

 Schází se v plném složení minimálně 4x ročně z podnětu ředitelky školy a vždy na 

žádost skupiny žáků (třídy) 

 

Pedagogicko-psychologická poradna v Jablonci nad Nisou 

 Odborná diagnostika žáků s vývojovými poruchami chování a učení 

 Odborná diagnostika pro žáky cizí státní příslušnosti 

 Organizace odborných seminářů a školení 

 Pomoc při výskytu sociálně patologických jevů 

 

 

Kontakt: Palackého 48, 46604 Jablonec n. N., tel.: 483 704 498 

 

Preventivní centrum Maják v Liberci  

 Osvětová činnost, besedy 

 Organizace odborných seminářů a školení 

 Preventivní přednášky pro žáky 

Kontakt: Rumjancevova 3 460 01 Liberec 1, tel.: 482 712 995, e-mail. majak.ops@volny.cz, 

web.: http://www.majakops.cz 

 

Krajská hygienická stanice  

Kontakt: Husova 64, 460 31 Liberec1, tel.: 485 253 170, web.: http://www.khslbc.cz 

 

Odbor sociálně právní ochrany dětí 

 Posudková činnost, dohled nad sociálně nefunkčními rodinami 

 Pomoc škole při výskytu sociálně patologických jevů 

 Poradenská činnost 
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Kontakt: MÚ Jablonec n. N., Anenská 5, 467 51 Jablonec n. N., tel.: 483 357 660-6, web.: 

http://www.mestojablonec.cz 

 

Oddělení dávek sociální péče 

 Pomoc při stavu finanční nouze v rodině 

Kontakt: MÚ Jablonec n. N., Mírové náměstí 19, tel: 483 357 280 

 

Policie ČR 

 Vyšetřování a prevence trestné činnosti  

 

 Namátkové kontroly psovodů se psy zaměřené na vlastnictví drog na půdě školy 

 Besedy o šikaně 

Kontakt: Policie ČR, 28. Října 10. 466073 Jablonec n. N., tel.: 483 311 744 

 

Městská policie 

 Informace o činnosti Městské policie 

 Informace o bezpečném chování a o mnohém nebezpečí 

Kontakt: Městská policie, Kamenná 11, 466 01 Jablonec n. N., tel.:  483 312 330-1, web.: 

www.mpjablonec.cz 

 

K-centrum Liberec 

 Možnost anonymního kontaktu při jakémkoli problému s drogami 

 Informace pro učitele, žáky, rodiče 

 Preventivní programy 

Kontakt: K-centrum, Rumunská 5/A, 460 01 Liberec, tel.: 482 710 276, mob.: 775 624 246, 

web.: http://www.volny.cz/kcentrumlbc 

 

Linka důvěry Liberec 

Kontakt: Tanvaldská 269, 463 11 Liberec, tel.: 485 177 177, mob.: 606 450 044, web.: 

http://www.volny.cz/ld.lbc, e-mail: odpovim@napismi.cz 

 

Poradna pro manželství, rodinu a závislosti 

 Poradenská činnost 

Kontakt: Lidická 24, 466 01 Jablonec n. N., tel.: 483 320 649 
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ADVAITA Liberec 

 Adiktologická poradna 

 Centrum adiktologických služeb 

 Centrum primární prevence 

Kontakt: ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, +420 482 750 607 

    Podhorská 564/62, 466 01 Jablonec nad Nisou, +420 732 315 970 

    www.advaitaliberec.cz 

  

Občanská poradna 

 Bezplatné sociální a právní poradenství 

Kontakt: Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec n. N., kontaktní místo 

Občanské poradny Liberec, tel.: 485152140, e-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz, 

web.: www.obcanskaporadna-lbc.cz 

 

Učitelé, ředitelé a metodici primární prevence jiných škol a školských zařízení 

 Výměna zkušeností při prevenci a řešení výskytu sociálně patologických jevů 

 
 

5. Spolupráce školy s rodiči žáků a jejich zapojování do 
činnosti školy 

 

Spolupráce školy s rodiči spočívá v rovině učební: 

 informace o prospěchu a chování žáků na pravidelných třídních schůzkách a na 

www.skolaonline.cz  

 a též o osobní pohovory učitelů s rodiči. Rodiče pomáhají a spolupracují při řešení 

krizových situací ve škole spojené s rizikovým chováním žáků. Rodičům je v případě 

potřeby zprostředkován kontakt s odbornými institucemi. 

 Dále v rovině mimo učební: 

 Vzájemná spolupráce mezi školou a rodiči významně přispívá ke školní úspěšnosti 

dětí i k prevenci sociálně patologických jevů. Rodiče musí být motivováni ke 

vzájemné spolupráci a komunikaci. Je dobré vymýšlet aktivity a projekty 
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předpokládající spoluúčast dětí, rodičů i učitelů. Důležitý je prostor pro neformální 

setkávání a vytváření pozitivních vztahů školy a veřejnosti. 

 Rodiče dostávají informační materiály a v případě potřeby informace o dostupné 

odborné literatuře a internetových stránkách s danou problematikou. 

 

V jednotlivých třídách jsou voleni dva zástupci z řad rodičů, kteří se účastní pravidelných 

zasedání unie rodičů konané před třídními schůzkami, a mohou se tak vyjádřit k dění ve 

škole. Tito potom informují ostatní rodiče na třídních schůzkách. 

Škola má povinnost oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnost nasvědčující 

tomu, že jejich rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. 

Při stavu finanční nouze v rodině odkazujeme rodiče na oddělení sociálních dávek při 

Městském úřadu. 

Zvláštní oblast tvoří spolupráce výchovné poradkyně Mgr. Vlasty Nykrínové rodiči a žáky 

maturitních ročníků o možnostech studia na vysokých školách a univerzitách. 

Velmi důležité je, že jakékoli používání návykových látek (drog) na půdě školy a při akcích 

pořádaných školou se trestá okamžitým vyloučením žáka ze studia na škole. Takovýto žák 

již nikdy nebude na školu přijat. 

 

6. Další vzdělávání žáků v oblasti protidrogové prevence 
 

Jak již bylo uvedeno výše, žáci se seznamují s protidrogovou problematikou a problematikou 

primární   prevence   v  rámci  výuky  v  jednotlivých  předmětech  (zejména Občanské nauce,  

Občanském základě, Tělesné výchově, Dějepise) a formou besed nabízených pomáhajícímu 

institucemi.   Primární  prevence  spočívá  v  koordinaci,  jejíž  základem  je  probírání   témat  

s problematikou sociálně patologických jevů tak, aby nedocházelo k jejich multiplicitě a tudíž 

k přesycení žáků stejnými informacemi. 

 

Další vzdělávání učitelů v oblasti protidrogové prevence 

Učitelé jsou předběžně informováni o aktuálních problémech protidrogové prevence. Ve 

shodě s myšlenkou, že výbornou prevencí proti přítomnosti sociálně patologických jevů je 

zajímavá výuka a důvěra žáků k učiteli, se někteří učitelé účastní školení pro zlepšení a 

zpestření vlastní pedagogické činnosti.  Metodik prevence před výskytem sociálně 
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patologických jevů se pravidelně účastní školení organizovaných Pedagogicko-

psychologickou poradnou, Centrem vzdělanosti Libereckého kraje atd.  

Učitelé jsou podporováni i v dalších vzdělávacích aktivitách, jako jsou sebezkušenostní 

psychoterapeutické výcviky, kurzy sociálních dovedností, samostudium, účast na nabízených 

seminářích a nové informace výchovné poradkyně a metodičky primární prevence získané na 

školeních atd. 

Jak učitelům, tak i žákům je umožněno si zapůjčit u metodičky primární prevence různé 

pomůcky, jako jsou videa, knižní publikace, propagační publikace apod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jablonci n. N.  dne 1. září 2021 


