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1. Charakteristika  školského  zařízení 

 

Název  zařízení, adresa:  Výchovný  ústav,  střední  škola  a  středisko výchovné péče, Nový 

Jičín, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín. 

 

Charakteristika  a  účel  jednotlivých  součástí  zařízení: 

 

Výchovný  ústav  zajišťuje  reedukační a resocializační  péči pro děti ve věku od 12-18 let, 

případně 19let,  u  nichţ  byla  ze  závaţných  důvodů  uloţena ochranná výchova.  Plní  úkoly  

výchovné,  vzdělávací  a  sociální. Úkolem pedagogů je pomoci dětem odklonit se od rizikových 

projevů,  závadového chování asociálního i antisociálního charakteru a nabídnout jim jinou 

alternativu způsobu ţivota – rozvíjet u nich skryté dovednosti a vlastnosti, odbourávat negativní 

návyky, které získaly v rodině nebo  závadových partách (kouření, záškoláctví, vulgarita, 

agresivita, trestná činnost apod.). 

 

Základní škola -  zajišťuje základní školní přípravu ţáků ve třídě pro děti 6. aţ 9. třídy ZŠ. 

Ţáky základní školy jsou chlapci, kteří k naplnění svých vzdělávacích moţností nebo k uplatnění 

nebo uţívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných 

opatření a dále se jedná o ţáky, které jsou do školského zařízení umístěni rozhodnutím soudu na 

základě podnětu podaného pracovníky příslušného orgánu sociálně právní ochrany dítěte. 

Výuka ţáků základní školy probíhá ve třídách, které se dle počtu ţáků v jednotlivých ročnících 

slučují do skupin dle ročníků a typu vzdělávacího programu. 

 
Střední  škola - zajišťuje  odbornou  praktickou  i  teoretickou  přípravu  na  budoucí  povolání  

v učebních  oborech  „stavební práce“, „dřevařská výroba“ a „malířské a natěračské práce“. 

 

Středisko výchovné péče - poskytuje sluţby v oblasti preventivně výchovné péče dětem 

s rizikem poruch chování nebo jiţ s rozvinutými projevy poruch chování, případně zletilým 

osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, dále osobám odpovědným za výchovu a 

pedagogickým pracovníkům, a v neposlední řadě také dětem, u nichţ rozhodl o zařazení do 

střediska soud. 



Kontakty:  telefon:  556 764 940 

                    e-mail:  reditel@vumnj.edunet.cz  

                    ID datové schránky: 7tuv5bk 

                    www stránka:  www.vunj.cz 

 

 

Ředitel  zařízení:  Mgr. Pavel Tokař 

 

Statutární zástupce ředitele:  Mgr. Macíček Petr 

                                  

Školní  metodik  prevence:  Mgr.  Pavla Veselková 

 

Cílová  skupina  dětí: 

 

Výchovný ústav: chlapci  ve  věku  12-18, popř. 19 let   s uloţenou ochrannou výchovou 

vykazující  známky  závaţných poruch  chování. 

 

Středisko výchovné péče: děti ve věku od 3 do 18 let a zletilé osoby připravující se soustavně na 

budoucí povolání, maximálně však do 26 let. 
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2. Analýza  současného  stavu 

 

2.1    Osobnostní analýza umístěných chlapců 

 

Naše zařízení poskytuje reedukační, resocializační a preventivně výchovnou péči dětem 

s poruchami chování a emocí a dětem, u  nichţ  se objevily  v jejich  sociálním  vývoji  negativní  

jevy. Tyto děti se ve velké míře dopouští rizikového jednání, které ohroţuje nejen je samotné, ale 

i jejich sociální okolí. Jde  především o tyto projevy chování: 

 závislostní chování, uţívání návykových látek, netolismus, gambling, 

 agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím 

multimédií, násilí, vandalismus,  

 záškoláctví a útěky, 

 delikvence  a  kriminalita. 

 

 

2.2      Analýza výchovného a vzdělávacího systému  

 

Analýza se zaměřuje na identifikaci negativních stránek systému z důvodu jejich odstranění či 

nápravy: 

 

 za uplynulý školní rok 2021/2022 došlo k mírnému sníţení verbální agrese, avšak k 

razantnímu zvýšení agrese fyzické ve spojení s ničením majetku. V následujícím období 

bude na tuto oblast soustředěna větší pozornost, aby se předcházelo  zéjména fyzické 

agresivitě vůči autoritám, ale i mezi chlapci samotnými.  V souvislosti s touto skutečností, 

budou vyuţívány opět individuální, skupinové terapeutické aktivity s chlapci, které budou 

podpořeny dalším vzděláváním pedagogických praocovníků,  

 oproti minulému školnímu roku došlo k sníţení útěkovosti, coţ lze přičíst intenzivní 

individuální práci pedagogických pracovníků, 

 nadále trvá, ţe uloţená opatření ve výchově  jsou vázána na bodovací systém hodnocení, 



který je průběţně upravován dle aktuální potřeby, 

 programy rozvoje osobnosti dětí, včetně stanovení výchovných cílů budou i nadále  velmi 

konkrétní s ohledem na individualitu dětí, přičemţ vyhodnocování plnění cílů bude 

měsíční,  

 institut klíčového pracovníka bude zachován a bude se nadále pracovat na jeho 

smysluplnějším uvedením do praxe,  

 v případě covidových opatření budeme vyuţívat zkušenosti z předešlých let tak, aby 

nebyly ohroţeny ani omezeny odborné aktivity s dětmi.  

 

3. Cíle  minimálního  preventivního  programu 

 

 Optimalizace  psychosociálního  klimatu  zařízení (vztahů mezi pedagogy a dětmi i 

vzájemných vztahů mezi sebou samými). 

 Formování důvěrného vztahu mezi dětmi a vychovateli (nebát se svěřit).  

 Pro zachování konformního pocitu introvertních chlapců pokračovat v zavedené schránce 

důvěry. 

 Podpora  překonávání  obtíţí,  pro  které  se  dítě  ocitlo  v   ochranné výchově.  

 Sociální integrace a výběr kvalitní sociální skupiny, vytváření zdravých sociálních vazeb 

mezi chlapci. 

 Vedení ke zdravému ţivotnímu stylu – formování negativního vztahu k návykovým 

látkám 

 Posílení  sociálních a komunikačních dovedností,  řešení konfliktů, sníţování rizika 

projevů agresivního chování (schopnost řešit, případně vyhledávat pomoc při řešení 

problémů).  

 Tolerance, respekt a porozumění lidem z odlišného prostředí, kultury a náboţenského 

vyznání. 

 Pozitivní formování osobnosti   a restrukturalizace  hodnotového systému. 

 Rozvíjení adaptace dětí na prostředí mimo zařízení, podpora schopnosti činit samostatná a 

správná rozhodnutí. 

 Zvýšení individualizace při práci s dětmi (PROD, posílit institut klíčového pracovníka). 



 Pestrá nabídka akcí pořádaných během celého roku, včetně víkendových akcí. 

 

    

4. Vlastní  program 

 

 4.1      Koordinace  preventivních  aktivit,  garance  programu 

 Za  koordinaci  preventivních  aktivit  v zařízení  odpovídá  školní  metodik  prevence  - 

Mgr.  Pavla Veselková (dále jen ŠMP), členka asociace školních metodik.  

 ŠMP  připravuje  minimální  preventivní  program  ve  spolupráci  s ostatními  odbornými 

pracovníky a rovněţ akceptuje i podněty zainteresovaných pedagogických  pracovníků. 

 ŠMP  se  podílí  na  realizaci  minimálního  preventivního  programu  v zařízení. 

 ŠMP  spolupracuje  s vedením zařízení, s třídními  učiteli,  vychovateli  a  ostatními  

pedagogy  zařízení,  dále  spolupracuje  s metodikem  prevence  PPP  v Novém Jičíně, 

SVP v Novém Jičíně, SPC v Karvinné, adiktologickou ambulací v Ostravě  a  dalšími  

odborníky  a  institucemi zabývajícími  se  problematikou  rizikového chování dětí. 

 ŠMP  seznamuje  ředitele  školy  s aktualizovaným  programem. 

 Garanty  minimálního  preventivního  programu jsou:  

Mgr. Pavlík Petr -  vedoucí ochranné výchovy    

Mgr. Macíček Petr  – zástupce ředitele pro oblast vzdělávání 

 

 

4.2    Komunikace a spolupráce ŠMP a pedagogických pracovníků 

 Spolupráce a komunikace probíhá: 

       4.2.1 pravidelně 

- pedagogické rady                                                5x za rok 

- porady pedagog. pracovníků střední školy         1x za měsíc 

- porady vychovatelů                                             1x za měsíc 

- porady vedení                                                      1x za měsíc, dále dle potřeby 

- porady uţšího realizačního týmu                         aktuálně dle potřeby 

 



Sloţení uţšího realizačního týmu MPP: 

Mgr.Pavel Tokař– ředitel zařízení 

Bc.Lubomír Jíra – statutární zástupce ředitele 

Mgr. Macíček Petr – zástupce ředitele pro oblast vzdělávání, vedoucí střední školy 

Mgr.Pavla Veselková– speciální pedagog, školní metodik prevence 

Mgr. Tomáš Petr – speciální pedagog, vedoucí úseku odborných pracovníků 

 

4.2.2 průběţně 

- kdokoliv zaznamená nevhodné chování u dětí nebo příznaky takového chování, oznámí 

to ŠMP, třídnímu učiteli nebo vedoucímu vychovateli (stačí jednomu z nich), kteří pak 

iniciují řešení zachyceného problému, 

      - komunikace probíhá formou osobního sdělení, e-mailovou poštou nebo pomocí 

      vnitřního elektronického komunikačního systému EVIX. 

 

 MPP je prezentován na  webových  stránkách  zařízení. 

 

4.3  Spolupráce  s odborníky  a  organizacemi 

       Poradenské  sluţby  zajišťují  odborníci  a  instituce  zaměřené  na  prevenci: 

 Pedagogicko psychologická poradna v Novém Jičíně, 

 SPC (speciálně pedagogické centrum v Karviné) 

 Krajský  úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor školství, 

 oddělení  sociálně  právní  ochrany  dětí  a  mládeţe  (OSPOD), 

 regionální  speciální  pedagogická  centra, 

 regionální nízkoprahová  zařízení, 

 Fond  ohroţených  dětí  (linky  důvěry), 

 Policie  ČR, 

 2x dětský  lékař  v Novém Jičíně, pedopsychiatr v Kopřivnici, 

 Adiktologická psychiatrická ambulance v Ostravě, 

 Nemocnice  v Novém Jičíně,   

 Okresní  soud  a  státní  zastupitelství  v Novém Jičíně,   

 Probační  a  mediační  sluţba  ČR  v Novém Jičíně, 



 kulturní střediska v regionu – nabídka kulturních programů a akcí, 

 Diagnostický ústav pro mládeţ v Ostravě – Kunčičkách, DDÚ Bohumín- Šunychl 

 Spolupráce s Timotai (dům na půli cesty).  

 Renarkon 

 

4.4  Vzdělávání  pedagogů 

 

 Školní  metodik  prevence  zajišťuje  a  předává  odborné  informace  o  problematice   

rizikového chování dětí,  o  nabídkách  programů  a  projektů,  o metodách  a  formách  

specifické  primární  prevence  pedagogickým  pracovníkům  školy, 

 Mgr. Macíček Petr – zástupce ředitele pro oblast vzdělávání, Mgr. Pavlík Petr – vedoucí 

ochranné výchovy jsou garanty zařízení,  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  

v oblasti  prevence  projevů rizikového chování. 

 Pravidelná supervizní setkávání  

 

Nabídka a moţnosti vzdělávání: 

 Všichni pedagogičtí pracovníci mají moţnost si zvyšovat a doplňovat vzdělání, rozšiřovat 

kvalifikaci, 

 výchovným pracovníkům jsou nabízeny kurzy protidrogové prevence, podle moţnosti 

psychoterapeutické kurzy a výcviky v sociálních dovednostech, 

 nabídka vzdělávacích programů je zasílána e-mailovou poštou nebo jsou informace 

poskytovány na poradách a pedagogických radách, 

 garantem vzdělávání a nastaveného programu DVPP jsou Mgr. Macíček Petr – zástupce 

ředitele pro oblast vzdělávání, Mgr. Pavlík Petr – vedoucí ochranné výchovy. 

 

4.5   Metody  práce 

 etopedické skupiny v pravidelných intervalech 

 Výklad  (informace  o  návykových  látkách,  sektách,  zdravém  ţivotním  stylu  atd.), 

 besedy  s učiteli,  vychovateli,  pozvanými  odborníky,  diskuse, 

 debatní  kluby  (ţáci  debatují  o současných  oţehavých  společenských  problémech),  

 samostatné  práce  ţáků  (výtvarné  práce,  slohové  práce  na  určená  témata,  referáty,  



práce  s tiskem,  rozbory  reklam  na  tabák  a  alkohol, vyuţití  internetu), 

 párová  a  skupinová  práce  ve  třídě, 

 komunitní  kruhy, 

 sportovní  soutěţe  a  soustředění, 

 rekreační  a  proţitkové  vícedenní  pobyty (adaptační či stabilizační kurzy pro děti), 

 filmová  a  divadelní  představení  a  další  kulturní  akce, 

 zájmové  činnosti  (sport - turistika,  cyklistika,  lední  hokej,  fotbal,  nohejbal,  stolní  

tenis,  basketbal,  kondiční  posilování,  lyţování,  plavání, sauna;  dále  činnosti  

výtvarné,  hudební,  přírodovědné,  pracovně-technické), 

 programy  rozvoje  osobnosti  - individuální  přístup  k dětem, pomoc  při  učení,  

předcházení  neprospěchu  ve  škole,  pomoc  v  náročných  ţivotních  situacích,  podpora  

při  překonávání  obtíţí, pro  které  se  dítě  ocitlo  v institucionální péči, 

 terapeutická, osvětová  a  poradenská  činnost  školního  metodika  prevence a odborných 

pracovníků, 

 uplatňování  přiměřených  represivních  nástrojů  jako  ochrany  před  dostupností  

návykových  a  psychotropních  látek, 

 zákaz  konzumace,  přechovávání  a  donášení  výše  uvedených  látek  do  zařízení  je  

dán  jednoznačnou  formulací  ve  vnitřním  a  školním  řádu, 

 v případě odůvodněného podezření zajistit provedení testu pro detekci návykových látek 

ve zdravotnickém zařízení nebo v součinnosti s PČR nebo MP, 

 systém  hodnocení s motivačním a formativním efektem, 

 spravedlivé a opodstatnění vyuţívání nástroje opatření ve výchově, 

 kaţdodenní dostupná etopedická a terapeutická péče, poradenství a krizová intervence. 

 

 

4.6   Metodické  pomůcky 

 odborná  literatura  a  časopisy  pro  děti,  pedagogy  i  rodiče  k  dispozici   

v knihovně  zařízení  a  v odborné  knihovně  etopedů, 

 DVD  s problematikou  rizikového chování dětí, 

 informační nástěnky v prostorách zařízení, 

 konzultační  hodiny  školního metodika prevence, 



 schránka  důvěry, internet,  webové  stránky  zařízení, 

 

4.7   Aktivity pro děti 

 

4.7.1  Aktivity v oblasti vzdělávání – výuka teoretická 

 občanská nauka – vzdělávací okruhy 1. ročníku: Člověk v lidském společenství, Jedinec 

mezi lidmi, Člověk a zdraví, 

- vzdělávací okruhy 2. ročníku: Člověk jako občan, Člověk a právo, 

 práce s počítači – získávání informací v oblasti drogové prevence, 

 tělesná výchova – zdravý ţivotní styl. 

 

4.7.2  Aktivity v oblasti výchovné – oblast mimoškolních činností 

    - jsou realizovány v rámci mimoškolních činností podle zpracovaných denních, týdenních a  

    měsíčních plánů výchovné činnosti u jednotlivých skupin v souladu s Ročním plánem  

    výchovně – vzdělávací práce.  

     

Jednorázové aktivity 

 Seznámení s vnitřním a školním řádem, zaměření na zákaz poţívání alkoholických nápojů 

a jiných drog, jejich přechovávání a donášení do zařízení, zákaz kouření v areálu zařízení 

– září 2022, 

 třídenní adaptační kurz pro nově příchozí chlapce – září 2022, 

 Renarkon – přednáška Netolismus  listopad/2022 

 stabilizační pobytový kurz (Polsko – Zakopane, Oswětim) – listopad 2022, 

 jednodenní poznávací výlety jednotlivých výchovných skupin – říjen 2022– červen 2023, 

 uspořádání celoústavních  sportovních soutěţí (malá kopaná, silový trojboj, sportovní 

střelba, stolní tenis, cyklokros) – září 2022 – červen 2023, 

 výroba vánočního cukroví  - prosinec 2022, 

 vánoční besídka  - prosinec 2022, 

 seznámení s nebezpečím uţívání alkoholu během vánočních prázdnin (trestná činnost, 

otravy alkoholem, nebezpečí úrazu) – prosinec 2022, 

 účast na zimní olympiádě – únor 2023, 



 výuka lyţařských dovedností v rámci lyţařského výcvikového kurzu – únor 2023, 

 účast na celostátní letní olympiádě výchovných ústavů – květen 2023, 

 dva týdenní letní pobyty se sportovním zaměřením – červenec, srpen 2023 

 prevence rizikových aktivit s Covidem 19 (osvěta) – průběţně 

 

 

Průběţné celoroční aktivity 

 kaţdodenní etopedické skupiny, 

 pravidelné denní, týdenní a měsíční komunity (hodnocení, plánování programu, získání 

zpětných vazeb), 

 tvorba, vyhodnocování a aktualizace individuálních programů rozvoje osobnosti u 

jednotlivých dětí – individuální přístup, 

 nabídka kulturních akcí: kino, divadlo, výstavy, společensko vědních akcí apod., 

 nabídka sportovních akcí dle moţností školského zařízení. 

 Zájmové činnosti: 

-sport – fotbal, nohejbal, basketbal, tenis, stolní tenis, kondiční posilování, plavání, sauna, 

turistika, cyklistika, lyţování, lední hokej, bruslení,  

- ostatní – keramika, batika triček, šachy, stolní hry, výtvarné činnosti, vaření, hudební 

krouţek, ruční práce zaměřený na jemnou motoriku (navlékání korálků). 

 

Aktivity specifické primární a sekundární prevence 

 poskytování informací ze světa závislostí a drog – besedy, rozhovory, 

 poskytování kontaktů na bezplatné linky pomoci – nástěnka ve vestibulu internátu, 

 individuální pohovory, 

 psychoterapeutická práce s chlapci, 

 poradenství, 

 důsledné a spravedlivé uplatňování výchovných opatření, 

 evidence rizikového chování dětí – všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni 

zaznamenávat kaţdé rizikové chování dítěte do připraveného záznamu (Příloha č.1), 

předat následně řediteli k individuálnímu řešení a postoupit jej odborným pracovníkům 

k zaevidování. 



 navázání úzké spolupráce s Renarkonem – poskytování přednášek pro pedagogické 

pracovníky i klienty našeho zařízení. 

 úzká spolupráce s adiktologickou ambulancí, SVP, SPC, PPP. 

 

 

5. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ 

Vnitřní řád zařízení zakazuje uţívání a distribuci drog, alkoholu, kouření a hraní na 

výherních automatech. Postupy, jakými se bude řešit toto chování -  agresivita (šikana), 

rasismus, xenofobie, vandalismus, záškoláctví, sebepoškozování, extremismus, 

kriminalita, sexuálního zneuţívání budou individuální, a to v závislosti na okolnostech 

případu.   

 

Alkohol: 

- V případě, ţe je chlapec pod vlivem alkoholu do té míry, ţe je ohroţen na zdraví a 

ţivotě, zajistí zařízení nezbytnou pomoc a přivolá lékařskou sluţbu první pomoci a ve 

spolupráci s PČR a městskou policií zajistí dechovou zkoušku, případně přivolání 

lékařské sluţby první pomoci.  

- V případě, kdy je chlapec přistiţen při konzumaci alkoholu v prostorách VÚ, SS a 

SVP, či v době akcí pořádaných, je nutné mu v další konzumaci zabránit. Alkohol  

chlapcům odebrat a zajistit, aby v konzumaci nemohli pokračovat. 

- Podle závaţnosti momentálního stavu, případně dalších okolností posoudí 

pedagogický pracovník, zda mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

- O události je sepsán stručný záznam s vyjádřením  dítěte (zejména odkud a od koho 

má alkohol) a předán ŠMP k zaloţení 

- Je informován zákonný zástupce a OSPOD. 

 

Postup při nalezení alkoholu: 

V případě, ţe je v prostorách VÚ, SŠ a SVP nalezen alkohol, postupuje pracovník 

následovně: 

- Tekutinu nepodrobuje ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

- O nálezu ihned uvědomí vedení VÚ, SŠ a SVP.  



- Nalezenou tekutinu uloţí u vedení VÚ, SŠ a SVP do doby vyšetření záleţitosti. 

- Zpracuje stručný záznam o události a předají ŠMP k zaloţení 

 

 

V případě, ţe alkohol bude nalezen u konkrétního dítěte, postupuje takto: 

- Zabavenou tekutinu nepodrobuje ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

- O nálezu ihned uvědomí vedení VÚ, SŠ a SVP. 

- O nálezu sepíší stručný záznam, datum, místo a čas nálezu. Zápis podepíše i ten, u kterého 

byl alkohol nalezen. Pokud podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. 

Zápis uloţí ŠMP do své agendy. 

- O nálezu je informován zákonný zástupce dítěte a příslušný OSPOD (oznamovací 

povinnost). 

- V případě, ţe alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u chlapce, který se jím 

intoxikoval, předá nalezenou tekutinu přivolanému lékaři. 

Sankce za konzumaci alkoholu je uložení Opatření ve výchově dle individuálního posouzení 

konkrétní situace.  

 

Omamné a psychotropní látky (OPL) 

    -  V případě, kdy je chlapec přistiţen při konzumaci OPL v prostorách VÚ, SŠ a SVP, či 

v době akcí VÚ pořádaných, je nutné mu v další konzumaci zabránit. Návykovou látku je 

třeba odebrat a zajistit, aby v konzumaci nebylo pokračováno. 

   -  Podle závaţnosti momentálního stavu dítěte, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, zda mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

   -  V případě, ţe je chlapec pod vlivem OPL do té míry, ţe je ohroţen na zdraví a ţivotě, 

zajistí zařízení nezbytnou pomoc a přivolá lékařskou sluţbu první pomoci. 

 -  O události je sepsán stručný záznam s jeho vyjádřením (zejména odkud a od koho má 

OPL) a předán ŠMP k zaloţení. 

-        Je informován zákonný zástupce a příslušný OSPOD (oznamovací povinnost) 

 

Sankce za užívání OPL je uložení Opatření ve výchově dle posouzení konkrétní situace 

s přihlédnutím ke schopnostem a individuálním zvláštnostem dítěte.  



 

V případě podezření jsou chlapci povinni se podrobit vyšetření, zda nejsou ovlivněni 

alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Vyšetřit  přítomnost návykových látek v těle dítěte 

je oprávněno zdravotnické zařízení,  příslušník městské policie či Policie ČR. 

ŢÁDNÝ ZAMĚSTNANEC VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ NENÍ OPRÁVNĚN TOTO 

VYŠETŘENÍ  SÁM PROVÁDĚT!!! 

Vnášení a distribuce OPL ve VÚ, SŠ a SVP  

- distribuce a přechovávání OPL je povaţována za protiprávní jednání. Je zakázána a můţe 

být kvalifikována jako trestný čin, přičemţ mnoţství není rozhodující. 

- Jestliţe existuje podezření,  ţe ve  VÚ, SŠ a SVP došlo k distribuci OPL nebo pokud 

došlo k nálezu látky, u níţ je podezření, ţe se jedná o OPL, nebo v případě přechovávání 

takové látky vyrozumí VÚ, SŠ a SVP neprodleně PČR, zákonného zástupce, rovněţ splní 

oznamovací povinnost vůči OSPOD 

 

Postup při nálezu OPL 

V případě, ţe je v prostorách  VÚ, SŠ a SVP nalezena látka, která je pedagogy povaţována za 

omamnou nebo psychotropní, je postupováno takto: 

- Látku nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

- O nálezu ihned uvědomí vedení VÚ, SŠ a SVP. 

- Nalezenou látku za přítomnosti dalšího pracovníka uloţí do obálky s datem, místem a 

časem nálezu, přelepí a opatří razítkem a podpisem a uschovají do trezoru. 

- O nálezu vyrozumí PČR, která provede identifikaci látky a její zajištění. 

 

V případě, ţe je u dítěte nalezena látka, která je pedagogy povaţována za omamnou nebo 

psychotropní, je postupováno takto: 

- Zabavenou látku nepodrobují ţádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

- O nálezu ihned uvědomí vedení VÚ, SŠ a SVP. 

- O nálezu sepíší stručný záznam, datum, místo a čas nálezu s vyjádřením toho, u koho byla 

nalezena (nebo kdo ji odevzdal). Zápis podepíše i ten, u kterého byla látka nalezena. 

Pokud podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápis uloţí ŠMP do 

své agendy. Zápisu bude přítomen někdo z vedení VÚ, SŠ a SVP. 



- O nálezu je informován zákonný zástupce dítěte a  OSPOD (oznamovací povinnost) 

- V případě, ţe je látka nalezena u dítěte, který se jí intoxikoval, předají pedagogové látku 

zajištěnou dle výše uvedeného postupu přivolanému lékaři. 

 

V případě, kdy pracovníci mají podezření, ţe některý z chlapců má nějakou OPL u sebe, 

postupují takto: 

- Jedná se o podezření z trestného činu či přestupku, a proto jako takové spadá do 

kompetence PČR. 

- Bezodkladně vyrozumí PČR, zkonzultují s ní další postup. 

- Informují zákonného zástupce a OSPOD. 

- Chlapce izolují od ostatních do příjezdu policie a je nutné mít podezřelého pod stálým 

dohledem. Neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 

 

Krádeže a vandalismus 

- krádeţe a vandalismus jsou protiprávním jednáním, a jakmile se VÚ, SŠ a SVP dozví o 

takovémto jednání, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení 

- VÚ, SŠ a SVP nezodpovídá za ztrátu, či poškození cenných věcí dětí (mobilní telefony, 

notebooky, hodinky, tablety, apod.), pokud si tyto věci nebudou osobně ukládat do 

uzamykatelných skříněk, či přímo k pedagogickým pracovníkům do úschovy. 

- Při nahlášení krádeţe dítětem je třeba pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného, 

věc buď předat orgánům činným v trestním řízení, nebo poučit poškozeného, ţe má tuto 

moţnost. Pokud je znám pachatel, je třeba věc nahlásit OSPOD. 

 

Agresivita a šikana 

- viz. Program proti šikanování v příloze MPP 

 

Projevy intolerance, rasismu, xenofobie 

-  Dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má  právo na 

vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromaţďování, náboţenství, na odpočinek a 

dodrţování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi 

předpisy vyplývající z vnitřního řádu výchovného zařízení. 



-   Jsou zakázány jakékoliv projevy a náznaky intolerance, xenofobie nebo rasismu 

 

Sankce při zjištění těchto projevů je uložení Opatření ve výchově dle posouzení konkrétní 

situace s přihlédnutím ke schopnostem a individuálním zvláštnostem dítěte.  

Pokud se chlapec dopustí jiného rizikového chování, které není řešeno v předcházejících 

bodech a které bude shledáno jako přestupek proti Vnitřnímu řádu VÚ, SŠ a SVP, 

můţe být uloţena odpovídající sankce podle závaţnosti jeho přestupku. 

 

 

Spolupráce s rodiči 

 

      formou třídních schůzek 

 třídní schůzky jsou pořádány 2x ve školním roce (listopad, duben), kromě informativního 

charakteru mají i charakter poradenský, 

 

telefonickou, případně písemnou formou 

 průběţně dle potřeby jsou zákonní zástupce dětí  kontaktováni s cílem získat nebo podat 

aktuální informace o vzniklém problému nebo podat k problému vysvětlení. 

 

 

6. Hodnocení efektivity MPP 

 

 Vyhodnocování výskytu rizikového chování pravidelně na pedagogických radách, 

 vyhodnocení veškerých preventivních aktivit 1x za rok, 

 pouţívané metody: - evidence rizikového chování, 

                                     -  dotazníky, 

                                     -  rozhovory. 

 

 

 



7. ZÁVĚR 

 

Minimální preventivní program byl konzultován a schválen vedením Výchovného 

zařízení, Střední Školy a Střediskem výchovné péče v Novém Jičíně.  

Vzdělávací programy, besedy nebo aktivity, ať uţ v oblasti vzdělávací či výchovné, jsou 

vybrány a uspořádány tak, aby se docílilo co největší efektivity. Cílem je adekvátně reagovat na 

změny týkající se výskytu nových rizikových faktorů a jejich následných smysluplných úprav.  

Činnosti budou voleny a aplikovány do praxe s  ohledem na aktuální situaci, přičemţ vycházet 

budeme ze skutečnosti,  ţe největším úskalím je z hlediska prevence dlouhodobě neřešený 

problém.  

Tento program lze povaţovat za komplexní ucelený soubor moţných  postupů k řešení  

správné cesty v případě pomoci.  Je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence 

rizikového chování s nácvikem sociálních dovedností a zároveň se zaměřit na oblast aktivního 

sociálního učení s respektem k sociálním normám, preferování zdravého ţivotního stylu a 

upevňování správného ţivotního postoje i návyků. Jde o preventivní péči, která stanovuje 

konkrétní úkoly, cíle, metody a formy další práce s dítětem i ostatními odborníky.   

Účinnost Minimálního preventivního programu bude vyhodnocena  na konci školního 

roku 2023 a maximální pozornost bude věnována hladkému průběhu všech preventivních aktivit 

rizikového chování v oblasti působení na klienty našeho ústavního zařízení. 

 

 

8. Přílohy 

 

8.1 Zpráva o zaznamenaném rizikovém chování 

8.2 Program proti šikanování – samostatný dokument 

8.3 Krizový plán pro případ agrese – samostatný dokument 

8.4 Krizový plán řešení šikany – samostatný dokument 

8.5 Program protidrogové prevence – samostatný dokument 

 

 



 

V Novém Jičíně, dne 01.09.2022 

 

MPP  zpracovala:                                        Mgr. Pavla Veselková- školní metodička prevence 

 

                                                                    Mgr. Pavel Tokař – ředitel školského zařízení 

 

 

Platnost dokumentu : od 1.9.2022, účinnost k 1.9.2022 

 

 

Za Školskou radu: Bc. Martin Cáhlík –  1.9.2022 

 

 

Za Odborovou organizaci: p. Vávra – 1.09.2022       

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek k příloze č.2 (program proti šikanování), ze dne 2.9.2013, změny: 

 Nové sloţení uţšího realizačního týmu, místo PaeDr. Michala Petruţeli  nahrazen novým 

vedoucího střední školy Ing. Jiřím Kolaříkem  

 

 

Dodatek k příloze č.4 (krizový plán řešení šikany) ze dne 2.9.2019, změny: 

 Nové sloţení uţšího realizačního týmu, místo PaeDr. Michala Petruţeli  nahrazen novým 

vedoucího střední školy Ing. Jiřím Kolaříkem  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.1  k  Nařízení č.j. VN-2/2013 

 

Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Divadelní 12, 741 11 Nový Jičín 

  

Zpráva o zaznamenaném rizikovém chování ve Výchovném 

ústavu Nový Jičín 

 

 

Datum a čas kdy k události došlo: 

 

 

Jméno a příjmení ţáka (ţáků), který se na události podílel: 

 

 

Podrobný popis události:  

 

 

Co události předcházelo, případně mělo vliv na jejím vzniku: 

 

 

Jaká opatření byla učiněna bezprostředně po zjištění události: 

 

 

Jaká navrhujete preventivní opatření? (Co mohlo uvedené události předejít, případně jaká 

opatření by mohla do budoucna eliminovat, omezit nebo alespoň zmírnit negativní dopady 

takového jevu.): 

 

 



Zpracoval, datum, čas a podpis: 

 


