MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Školní rok 2016/2017
ÚVOD
Minimální preventivní program je v DM realizován od školního roku 2009/2010.
Koordinaci, realizaci a následnou evaluaci zajišťuje metodik prevence nežádoucích
společenských jevů a rizikového chování. Na zajištění preventivních aktivit v DM spolupracují
vychovatelky výchovných skupin.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM DM Lovosická


Je nedílnou součástí ŠVP DM



Vychází ze strategie prevence rizikového chování a nežádoucích společenských jevů



Je zaměřen na edukaci žáků a studentů DM ve věku 15-22 roků



Je průběžně aktualizován tak, aby vyhovoval potřebám DM

STÁLÍ ČLENOVÉ PRACOVNÍHO TÝMU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO RPOGRAMU DM
LOVOSICKÁ


Metodička MPP Mgr. Hana Koišová



Výchovná poradkyně Mgr. Petra Mašková



Koordinátorka kurzu prevence Nežádoucích společenských jevů XXX

METODIČKA MPP DÁLE SPOLUPRACUJE


S vychovatelkami výchovných skupin



S ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky



S rodiči žáků a studentů



S Policií MČ PRAHA 9



S ostatními odborníky prevence rizikového chování a nežádoucích společenských jevů

CHARAKTERISTIKA DM LOVOSICKÁ
DM Lovosická je školské ubytovací zařízení pro žáky středních škol, studenty VOŠ a
speciálních škol terciálního vzdělávání. Žáci a studenti jsou ubytováni v objektu DM
Lovosická, nebo v objektu DM Ditrichova. Na realizaci ŠVP se aktivně podílí 25 pedagogických
pracovníků. V DM Lovosická je 11 výchovných skupin, cca 320 žáků a studentů, v DM
Ditrichova jsou 4 výchovné skupiny, cca 120 žákyň a studentek.
Žáci a studenti jsou z celé České republiky, ubytováni jsou i studenti ze Slovenska, Řecka,
Ukrajiny a SRN. DM Lovosická je v Praze 9, na stanici metra B Střížkov, DM Ditrichova je
v centru Prahy 2.
Stravování žákům a studentům v obou objektech celodenně zajišťuje vlastní školní jídelna.

KONTAKTY NA DM Lovosická:

+420 286 003 111

KONTAKTY NA DM Ditrichova:

+420 224 915 386

KONTAKTY NA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY:

příjmění@dmlovosicka.cz

Ředitelka DM Lovosická:

Mgr. Lada Sojková

Speciální Pedagog, metodička PVP: Mgr. Hana Koišová
Výchovná poradkyně:

Mgr. Petra Mašková

Hlavní vychovatelka:

Mgr. Silvie Vašíčková

Vedoucí vychovatelka DML:

Bc. Hana Zumrová

Vedoucí vychovatelka DMD:

Mgr. Irma Duspivová

Předsedkyně PVK:

Bc. Ivana Hladilová

Koordinátorka kurzů:

Mgr. Hana Koišová

IDENTIFIKACE SOUČASNÉ SITUACE.
V DM dobře funguje systém rizikového chování žáků a studentů. Spočívá v identifikaci
nevhodného rizikového chování žáků a studentů v DM. Je založen na spolupráci a kooperaci
metodičky MPP, výchovné poradkyně, vedoucí vychovatelky, koordinátorky preventivních
kurzů prevence NSJ, vychovatelkami výchovných skupin, s ostatními pedagogickými i
nepedagogickými pracovníky DM. Cílem tohoto systému je identifikace rizikového chování
žáků a studentů, diagnostika chování, následná odborná intervence, řešení rizikového

chování a jednání a to tak, aby nedocházelo k vyhrocenému, konfliktnímu chování a jednání
jednotlivce. Aby nedocházelo k narušování optimálního sociálního klimatu DM.


Vychovatelky výchovných skupin informují metodika PVP o výchovných a jiných
problémech žáků a studentů. Podle závažnosti jsou jednotlivé přestupky proti VŘ DM,
nestandartního chování a jednání žáků a studentů řešeny podle krizových standardů DM,
v úzké spolupráci s Pedagogicko-výchovnou komisí DM, v kontinuální supervizi vedení
DM.



Vychovatelky konzultují jednotlivé případy rizikového chování s metodikem a hledají
optimální formu a způsob řešení daného problému.



Závažné přestupky rizikového chování a jednání žáků a studentů DM, jsou projednávány
s pedagogicko-výchovnou komisí, rodiči žáků.



při podání žádosti o ubytování v DM Lovosická i Ditrichova, žáci i studenti se zavazují a
stvrzují svým podpisem respekt k Vnitřnímu řádu DM, jeho dodržování a průběžné plnění
z něho vyplývajících povinností. Absenci držení, požívání, distribuci, toleranci,
jakýchkoliv návykových a život poškozujících látek.



Informace o látkách návykových, život poškozujících, získávají žáci a studenti ve školách a
při jiných aktivitách individuálních i společenských.

INFORMACE OD RODIČŮ


Pedagogičtí pracovníci DM získávají informace o žácích s osobního jednání s rodiči.



Informace o žácích a studentech získávají vychovatelé a ostatní pedagogičtí pracovníci
s pozorování, rozhovorů, nonverbálních projevů, chování a jednání při formálních i
neformálních příležitostech.



Informace jsou získávány s dotazníkových šetření



Vizí DM je GENERÁLNÍ DOHODA mezi DM a rodiči nezletilých žáků, která by dala souhlas
DM k užití diagnostických metod v zájmu udržení optimálního klimatu v DM, a možností
orientačního testování nezletilých žáků na přítomnost návykových látek v organismu žáka.
Jména pověřených osob DM by byla součástí Generální dohody.

INFORMACE OD ŽÁKŮ A STUDENTŮ


Metodik PVP získává informace z dotazníků, z rozhovorů, z emailové pošty.



Preventivní dotazníková šetření v rámci výchovných skupin zaměřená na rizikové chování,
šikanu, intoleranci osobnostní, etnickou, individuální.



Na aktivity Prevence rizikového chování a nežádoucích společenských jevů slouží jako
zpětná vazba reflexe žáků, studentů.

CÍLE DM LOVOSICKÁ
Dlouhodobé


Udržení zdravého sociálního klimatu v DM



Výchova žáků a studentů ke zdravému životnímu stylu



Výchova žáků a studentů k individuálnímu rozvoji osobnosti, osobních dispozic a vloh



Výchova žáků a studentů k sebekoncepci a seberealizaci



Výchova žáků a studentů k upevňování vlastního zdraví

Krátkodobé


Vedení a podpora k toleranci, respektu a úctě



Vedení a podpora k přijetí a respektu společenských norem



Vedení a podpora k vnímání každého jednoho člověka jako osobnosti



Vedení a podpora k samostatnosti, k odpovědnému rozhodování



Vedení a podpora k ohleduplnosti respektu potřeb ostatních



Vedení a podpora k odmítnutí neslučitelného s osobním názorem a přesvědčením



Realizace modelu posuzování a vyhodnocování rizikového chování



Supervize preventivních aktivit ve výchovných skupinách



Dodržování VŘ DM

POSTUPY, OPATŘENÍ A AKTIVITY K REALIZACI CÍLŮ
PRÁCE PEDAGOGŮ


Výchovné působení pedagogů na žáky a studenty kontinuálně při všech pedagogických i
volnočasových činnostech

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ


Cílené, podle potřeb DM



Individuální i skupinové



Samostudium a konzultace

SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ


Zřízen organizační a realizační tým MPP



Metodička informuje pedagogický tým, superviduje spolupráci pedagogického týmu



Vede všechny členy pedagogického týmu k aktivní práci s MPP, aplikací do pedagogickovýchovné praxe

PROGRAMY PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY A STUDENTY
Informace o práci týmu MPP
Preventivní aktivity realizované DM


Primární prevence ve výchovném procesu, viz ŠVP



Program specifické primární prevence při adaptačním procesu žáků a studentů



Program aktivního sociálního učení



Pravidelné schůzky výchovných skupin



Dotazníková šetření v rámci výchovných skupin ke zjištění rizikového chování žáků a
studentů

Preventivní semináře s Policií ČR


Volnočasové aktivity kognitivní, společenské, pohybové, dovednostní, sebe regulační,
sebe koncepční, aktivizační



Preventivní programy realizované externími pracovníky



Sebezkušenostní preventivní programy

Program pro žáky a studenty s individuálními vlohami a dispozicemi


Sebepoznání, sebekoncepce, seberealizace



Rozvoj individuálního talentu, nadání



Optimální životní program



Vize a cíle



Relaxace a protistresová obrana



Vzdělávání a společenská integrace



Hodnoty a jejich hierarchie

Program pro žáky a studenty se specifickými potřebami


Pomoc a podpora v saturaci individuálních potřeb



Pomoc a podpora při integraci do výchovné skupiny



Spolupráce se školou



Spolupráce s rodinou



Pomoc a podpora v adaptaci na nové sociální a společenské prostředí



Pomoc a podpora při aklimatizaci na nové podmínky a změny



Pomoc a podpora v aktivním vstupu do samostatného života

Prevence ke konkrétní situaci


Intervence metodika, výchovné poradkyně, vychovatelky



Jednání s rodiči



Odborná pomoc



Preventivní práce se skupinou

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
DM připravuje a realizuje programy volnočasových aktivit


Kognitivních



Pohybových, sportovních



Relaxačních



Pražský kulturní svět



Společensko-uměleckých



Dovednostních, rukodělných



Poznávacích



Sebezkušenostních

ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ


Na začátku školního roku jsou žáci a studenti seznámeni s VŘ DM Lovosická a toto
podpisem stvrzují



ŠVP je zdrojem cílů a strategie pedagogicko-výchovného procesu v DM



Možnost vyjádření osobního názoru



Konzultace s výchovnou poradkyní

KRIZOVÝ PLÁN DM LOVOSICKÁ
V případě rizikového chování žáka, studenta
PRVNÍ SITUACE


Informuje vychovatel



Opatření



Rozhovor se žákem, studentem



Posouzení, identifikace problému



Informace pro rodiče



Kázeňské opatření dle VŘ DM LOVOSICKÁ

SITUACE OPAKOVANÁ


Informuje vychovatel



Opatření



Rozhovor se žákem, studentem



Identifikace a diagnostika



Informace pro rodiče



Posouzení PVK DM LOVOSICKÁ



Informace ředitelce DM

AKTUÁLNÍ KRIZOVÝ PLÁN DM LOVOSICKÁ
?

Co dělat, když žák, student, kouří v prostorách DM?

?

Co dělat, když žák, student vlastní v DM návykovou látku?

?

Co dělat, když žák, student prodává v DM návykové látky?

?

Co dělat, když žák, student vlastní v DM alkohol?

?

Co dělat, kdy žák, student přijde do DM pod vlivem alkoholu?

?

Co dělat, když žák, student přijde do DM pod vlivem návykové látky?

?

Co dělat, když je podezření na užití návykové látky?

?

Co dělat, když žák poruší VŘ DM pozdním příchodem?

?

Co dělat, když žák, student nechodí z DM do školy?

?

Co dělat, když je podezření na šikanu?

?

Co dělat, když je v DM Policie ČR?

CO DĚLAT, KDYŽ JE V DM POLICIE ČR


Po vstupu do DM musí se policista dostavit k řediteli, nebo jeho zástupci, musí se
prokázat služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie, stejnokrojem
s identifikačním číslem.
Musí jasně sdělit, proč přišel, co potřebuje od DM a na jakém základě.



Ředitelka DM v případě pochybnosti, ověří totožnost policisty na jeho pracovišti.

VÝSLECH V DM
Ředitelka DM informuje zákonné zástupce žáka, pokud tak již neučinila policie ČR, má
stejnou povinnost.


V případech, kdy by mohlo být takovým oznámením narušeno vyšetřování, a po dohodě
s odpovědným pracovníkem policie, vyrozumí DM zákonné zástupce bezprostředně po
souhlasu policie.



Na žádost policie poskytne ředitelka DM vhodnou místnost k výslechu



U žáků mladších 15 let je nezbytná přítomnost třetí osoby



U žáků starších 15 let a studentů povinnost odpovědnosti pro DM trvá a proto by policie
měla umožnit přítomnost třetí osoby



U žáků a studentů starších 18 let není povinnost přítomnosti



O rozhovoru policisty s žákem, studentem je vyhotoven zápis s časovými údaji

CO DĚLAT, KDYŽ MÁME PODZŘENÍ, ŽE V DM SE ODEHRÁVÁ KYBERŠIKANA?


Doporučíme okamžité ukončení komunikace



Upozornit útočníka na protiprávní jednání a oznámení na policii ČR



Zamezit přístup útočníkovi do komunikace oběti



Oznámit kyberšikanu na policii ČR

CO DĚLAT, KDYŽ MÁME PODEZŘENÍ NA ŠIKANU V DM?


Umístíme žáka, studenta do chráněného prostředí



MPP zajistí další šetření, provede primární rozhovor s obětí, svědky, agresorem



Z rozhovorů je proveden zápis na předepsaný formulář



Je třeba zjistit, kdo je oběť, kdo agresor, kde a kdy k šikaně dochází, její forma, jak dlouho
trvá, proč vznikla



Ředitelka DM pozve do DM prokazatelným způsobem zákonné zástupce a agresora
k jednání s pedagogicko-výchovnou komisí



Pedagogicko-výchovná komise dohodne se zákonnými zástupci další postup



MPP provede zápis z jednání na předepsaný formulář



Ředitelka DM udělí agresorovi výchovné opatření v souladu s VŘ DM



Ředitelka DM sdělí zákonným zástupcům udělení výchovného opatření



Pokud došlo k závažnější formě šikanování, oznámí toto ředitelka DM Polici ČR

CO DĚLAT, KDYŽ ŽÁK, STUDENT NECHODÍ DO ŠKOLY?


Vychovatelka výchovné skupiny ověří situaci u třídního učitele žáka, studenta



Vychovatelka výchovné skupiny informuje vedoucí vychovatelku, speciálního pedagoga,
zástupkyni ředitelky a informuje zákonné zástupce žáka, studenta



Dohodnou se společně na dalším postupu



Z pohovoru provede SP zápis

CO DĚLAT, KDYŽ VZNIKLO PODEZŘENÍ, ŽE ŽÁK, STUDENT PŘINESL DO DM NÁVYKOVOU
LÁTKU?
Informujte ředitelku DM, hlavní vychovatelku nebo vedoucí vychovatelku DML/DMD!


Oznámí skutečnost zákonným zástupcům žáka, studenta



Oznámí věc Policii ČR, může jít o trestný čin



Bude-li se jednat o trestný čin, bude uděleno kázeňské opatření v souladu s VŘ DM



Nebude-li se jednat o trestný čin, věc bude řešit MPP

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE ZAJISTÍ:


Zabezpečí klidné prostředí v DM

Mgr. Lada Sojková, ředitelka DM
Lovosická 42, Praha 9

