
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola 

 
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

 

Škola: 
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola,  ul. Sládečkova 393/90 715 00 

Ostrava Michálkovice. 

 

Školní metodik prevence:  

Mgr. Libor SIKORA   

telefon: 731 941 281  e-mail: libor.sikora@bpakademie.cz   

Konzultační hodiny: pondělí 09. 00 hod. – 10.30 hod.  

 

Výchovný poradce:  

Mgr. David Kavecký 
telefon: 593 035 010 e-mail: david.kavecky@bpakademie.cz  

 

Ředitel školy: 

Mgr. Ctirad Skopal 

telefon: 593 035 007 e-mail: ctirad.skopal@bpakademie.cz  
  

Výchozí situace: 

Úkolem školní preventivní strategie a minimálních preventivních programů je prevence 

v oblasti sociálně negativního chování, pozitivní ovlivňování žáků při vzniku neformálních 

skupin s ohledem na skupinovou dynamiku a vývoje skupin jako jedna z nejaktuálnějších 

problematik, a to tvorba vztahů v třídních kolektivech. Dále pak zapojení žáků a rodičů do 

činnosti školy.  Na plnění preventivní strategie se podílí škola, školní metodik prevence a 

výchovný poradce.  

 

Úkoly pro školní rok 

- aktualizace nástěnky s informacemi o důležitých tel. číslech, krizových center, PPP – 

Ostrava, Fond ohrožených dětí, atd. 

- příprava a realizace adaptačního kurzu pro první ročníky 

- aktualizace úředních hodin školního metodika prevence a výchovného poradce - doplňování 

odborné literatury, video 

- vyhodnocování zpráv ze schránky důvěry, spolupráce školního metodika prevence 

s výchovným poradcem a vedením školy, při zjištění sociálně negativního chování, 

předávání informací, vedení spisové agendy 

- seznámení rodičů žáků prvních ročníků s elektronickou třídní knihou (Bakaláři) – možnost 

sledovaní aktuální docházky a studijních výsledků 

- preventivní aktivita pedagogických pracovníku, zapracování sociálně patologických jevů do 

výukových programů, zejména: - drogy (alkohol, cigarety) - šikana, vztahy v kolektivu - 

kyberšikana - extremismus, rasismus, sekty - trestná činnost - patologické hráčství, 

záškoláctví  

- průběžné zajištění exkurzí a besed na téma sociálně patologické jevy  

 

Aktivity pro rodiče 

- spolupráce s rodiči - seznámení rodičů s problematikou sociálně negativního chování jevů 

v rámci třídních schůzek u prvních ročníků, u vyšších ročníků udržování telefonických, 



emailových i osobních kontaktů třídních učitelů s rodiči, zejména při výskytu či prevenci 

sociálně patologických jevů u konkrétních žáků, zejména při prevenci záškoláctví 

- poskytnutí přístupových hesel k elektronické třídní knize rodičům, seznámení rodičů s 

kontakty na školního metodika prevence a výchovného poradce 

- další formy spolupráce - školní ples, slavnostní pomaturitní vyřazení absolventů školy 

 

Aktivity pro žáky  
- prevence ve výuce v rámci tematických plánů 

- sportovní kurzy 

- adaptační kurz (aktivity) pro žáky prvních ročníků  - září 2021 

- účast a prezentace školy na akci Dny NATO v Ostravě – září 2021 

- charitativní akce „ Srdíčkové dny„  - září 2021 

- veletrh vysokých škol pro 4. ročníky „Gaudeamus“ Brno – listopad 2021 

- účast žáků na náborových akcích školy 

- městský turnaj ve florbalu, družstva chlapců i družstvo dívek  

- spolupráce s PČR – domovní prohlídky, žáci se zúčastní těchto prohlídek podle potřeb 

trestního řádu jako nezúčastněné osoby  

- přebor škol v turnaji JUDA na policejní škole v Holešově – březen 2022 

- okresní kolo v kopané chlapci  

- charitativní akce „ Český den proti rakovině“  - květen 2022 

- besedy a přednášky s tematikou prevence (internet a sociální sítě, zdravý životní styl, média)  

- dobrovolnická činnost – Student v lese, Hodinový vnuk 

- aktivity spojené s členstvím školy v Síti přidružených škol UNESCO 
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Zpracoval ŠMP:      Schválil ředitel školy: 

 

Mgr. Libor Sikora      Mgr. Ctirad Skopal 

 


