ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Dlouhodobá strategie prevence sociálně patologických jevů
Školní preventivní program vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně
patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (pokyn
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Č.j.: 20 006/2007-51).
Školní preventivní program 1. KŠPA Kladno je nedílnou součástí školního vzdělávacího
programu a vychází ze školní strategie primární prevence. Jeho hlavním cílem je vytvoření a
udržení optimálního sociálního klimatu ve škole.
Na tvorbě a realizaci školního preventivního programu se podílí celý pedagogický sbor, ale i
odborníci a další instituce, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevů.
Koordinaci tvorby a vyhodnocení realizace zajišťuje výchovný poradce školy.
l. KŠPA s r.o. patří mezi školy, jejíž vedení je demokratické, zaměřené na komunikaci a
klade důraz na propojení teoretických znalostí s praktickými. Velmi důležitou úlohu zde hraje
i podpora zdravého životního stylu.

Informace o sociálně patologických jevech
Školní preventivní program je i v tomto školním roce zaměřen na rozpoznání domácího násilí,
týrání a zneužívání dětí, poruchy příjmu potravy.

-

drogová závislost, alkoholismus, kouření, onemocnění HIV/AIDS a další infekční
nemoci související s užíváním návykových látek;
gambling (patologické hráčství);
domácí násilí;
týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí;
poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie).
kriminalita, delikvence;
šikana, kyberšikana; rasismus, xenofobie, vandalismus

Současný stav
Na základě dlouhodobého pozorování, průzkumu mezi studenty a ze závěrů pedagogů
vycházejících z každodenní praxe jsme dospěli k těmto závěrům:
1. Pozitivní vztah k cigaretám a tolerantní přístup k alkokoholu a
lehkým drogám - u většiny tříd .
2. Ojedinělé problémy dospívajících dívek a chlapců s poruchami
příjmu potravy.
3. Většina studentů přestala onemocnění HIV/AIDS vnímat jako
onemocnění nevyléčitelné a smrtelné – proto považujeme za důležité
klást důraz na zdravý životní styl, sexuální zdrženlivost a ochranu
4. Šikana se na naší škole navenek neprojevuje, ale nepochybujeme o
tom, že v malé míře a skrytě se může projevovat uvnitř třídních
kolektivů. Někdy i z neznalosti toho, co to vlastně je. Proto byl
zahájen projekt Třídní charta proti šikaně.

Cíle
Náš preventivní program si klade za cíl vést žáky ke zdravému životnímu stylu,
k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti.
Z důvodu relativně malého výskytu negativních sociálně - patologických jevů na škole
jsou cíle Školního preventivního programu střednědobé.

-

-

Z hlediska žáků - zvýšení jejich informovanosti a znalostí o problematice
jednotlivých sociálně patologických jevů. Důraz je kladen hlavně na negativní
důsledky jednotlivých sociálně patologických jevů v rámci jedince i společnosti.
Z hlediska pedagogů a rodičů – rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech
domácího násilí, týrání, sexuálního zneužívání, poruchy příjmu potravy, zvýšit
spolupráci při řešení skrytého záškoláctví.
Výchovná a kázeňská opatření -1. pololetí školní rok 2010-2011

Třídní důtka
34
Důtka ředitele školy
3
2. stupeň z chování
0
Podmínečné vyloučení 6
Pochvala třídního učitele 13
Výchovná a kázeňská opatření -2. pololetí školní rok 2010-2011
Třídní důtka
9
Důtka ředitele školy
8
2. stupeň z chování
10
Podmínečné vyloučení
1
Pochvala třídního učitele 8

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Školní rok 2010-2011
Září 2010
Přespolní běh 2010
Atletický pohár 2010
Česká národní banka / ekonomie
Projekt Třídní a školní charta proti šikaně
Říjen 2010
Národní muzeum – výstava Poklady Moravy
Poznávací zájezd do Francie
MAG 10
Prezentace celoživotního vzdělávání v Kladně
Česká centrála cestovní ruchu
INTEL ASUS Školní auťák – IT znalostní soutěž
Listopad 2010
Projektový den / cizí jazyky
Planeta Země 3 000
Den otevřených dveří
Interaktivní seminář / protidrogová prevence
Florbalový turnaj
Letiště Praha / exkurze
Čistička odpadních vod / ekologie
Filmové představení
Champions League 2010 / ekonomie
Národní muzeum – interaktivní seminář Staré pověsti české
Prezentace celoživotního vzdělávání v Rakovníku
Prosinec 2010
Tematický zaměřený zájezd do Drážďan
Best of the Best – aneb 1. KŠPA sama sobě – vánoční
Aquapark Kladno
Domácí násilí – Intervenční centrum Kladno / přednáška
Školní vánoční turnaj tříd ve florbalu
Národní muzeum – Sbírka odkazů J. Cimrmana
Finanční gramotnost - soutěž
Leden 2011
Lyžařský a snowboardový kurz v rakouských Alpách
Maturitní ples
Business Point – marketingové hříchy / finále ekonomicky zaměřené soutěže.
Den otevřených dveří
Zahájení pravidelných měsíčních seminářů s významnými podnikateli

Filmové představení
Staroměstská radnice / exkurze
Únor 2011
Hotel Palace – exkurze
Mucha museum Praha – exkurze
Poslanecká sněmovna – exkurze
Osvobozené divadlo a Semafor
Kladenský zámek – exkurze/ Kaple sv. Vavřince, štola
Sládečkovo muzeum / Pravěk Kladenska, od tvrzí k baroknímu zámku
Europeum Secura - soutěž
Březen 2011
Certifikace účetnictví
Projekt EDISON / výměnný pobyt zahraničních studentů
Úřad práce v Kladně – beseda
Zahájení pravidelných týdenních seminářů s rodilým mluvčím
ČEZ – beseda se zástupcem vrcholného managementu
Hotel Kingstone – exkurze / Škréta
Testování ECDL
Bankovní institut - prezentace
Duben 2011
Filmové představení
Dobříš, Strž / K .Čapek - exkurze
Best of the Best – aneb 1. KŠPA sama sobě
Květen 2011
Sportovní turnaj středních škol – Hokejbal proti drogám, okresní a krajské kolo
Odborné praxe studentů
Libochovice, Ploskovice, Terezín – exkurze
Červen 2011
Školní výlety
Best of the Best – aneb 1. KŠPA sama sobě – rozloučení se školním rokem
Filmové představení

