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Minimální preventivní program 

školní rok 2019/2020 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento 

Minimální preventivní program (MPP): 

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 

Jičínská 528 

742 58 Příbor 

jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavel Kerekeš 

telefon na ředitele 556 722 370 ; 730 189 028 

e-mail na ředitele kerekes@gypri.cz ; pavel.kerekes@gypri.cz 

 

A. UČITELÉ A OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 konzultace a doplnění plánu pro preventivní programy, návrhy změn (srpen 2019) 

 konzultace s kolegy a společná tvorba minimálního preventivního programu (srpen 2019) 

 seznámení učitelů s Minimálním preventivním programem a Programem proti šikanování (září 2019) 

B. RODIČE 

a) jednorázové 

 informace na třídních schůzkách o preventivních aktivitách školy (listopad 2019) 

 seznámení rodičů s projekty prevence (listopad 2019) 

 tematický program pro rodiče žáků 1. ročníků a primy na téma šikana, návykové látky (listopad 

2019) 

 představení školního metodika prevence a seznámení s konzultačními hodinami, e-mailovou adresou, 

číslem telefonu 

 informace o způsobech pomoci žákům třídním učitelem, školním metodikem prevence 

 prokazatelné seznámení se školním řádem první den školy (2. 9. 2019) 

 Dny otevřených dveří (listopad 2019) 

 Den otevřených dveří (leden 2020) 

 zapojení do jednorázových činností (ples MGP) 
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b) systémové 

 nabídka a realizace vzdělávacích aktivit s tématikou rizikových projevů chování pro rodiče (dle 

potřeby a zájmu) 

 individuální konzultace vyučujících (zákonní zástupci budou seznámeni s touto možností na počátku 

školního roku) 

 průběžné informace preventisty budou na nástěnce prevence, www.gypri.cz, na třídních nástěnkách 

(letáčky, informace vedení školy, …) 

 informace na internetu v systému Bakaláři, www.gypri.cz 

 informace o preventivních aktivitách školy – průběžně (minimálně 2x ročně třídní schůzky) 

 společné řešení neomluvené absence a projevů rizikového chování žáků (průběžně) 

 

1. Aktivity pro rodiče 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu, přednášející 

Informace o šikaně listopad 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

Informace o závislostech listopad 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

Jiné rizikové chování žáků dle potřeby Mgr. Jiří Svoboda, třídní učitelé 

 

2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

Ples školy březen 2020 Mgr. Silvie Piškytlová 

Dny otevřených dveří listopad 2019 PaedDr. Eva Lénertová  

Den otevřených dveří leden 2020 PaedDr. Eva Lénertová  

Předávání vysvědčení absolventům školy květen 2020 PaedDr. Eva Koďousková  

 

C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 

Organizace a odborníci, kteří se budou podílet na prevenci SPJ 

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín 

okresní metodik preventivních aktivit PhDr. Pavel Letý 

telefon 556 771 140 

e-mail ompa@pppnj.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín 

psycholog Mgr. Pavel Bílek 

telefon 556 879 635 

e-mail detas.kopr@pppnj.cz 

 

 

mailto:ompa@pppnj.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek 

okresní metodik preventivních aktivit Mgr. Zdeňka Neničková 

telefon 558 644 750 

e-mail ompa.pppfm@gmail.com 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

krajský koordinátor prevence Mgr. Andrea Matějková 

telefon 595 622 337 

e-mail andrea.matejkova@msk.cz 

 

Městská Policie Příbor 

prevence kriminality Eva Durčeková, DiS. 

telefon 556 455 404 

e-mail policie@pribor-mesto.cz 

vrchní strážník Bc. Libor Bolom 

telefon 556 725 111, 721 146 146 

e-mail policie@pribor-mesto.cz 

 

Městský úřad Příbor 

sociální odbor Bc. Lenka Filipcová, Mgr. Karolína Najzarová 

telefon 556 455 470 

e-mail soc@pribor-mesto.cz 

 

Policie ČR, Příbor 

prevence Daniel Kladiva 

telefon 739 324 873 

e-mail nj.oo.pribor@pcr.cz 

 

Policie ČR, Příbor 

vedoucí obvodního oddělení npor. Bc. Petr Tůma 

telefon 974 735 751 

e-mail nj.oo.pribor@pcr.cz  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 

vedoucí odboru Ing. Jana Klímová 

telefon 556 879 480 

e-mail jana.klimova@koprivnice.cz 

mailto:andrea.matejkova@msk.cz
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vedoucí oddělení OSPOD Dagmar Oprštěná, DiS 

telefon 556 879 471 

e-mail dagmar.oprstena@koprivnice.cz 

 

Probační a mediační služba, Nový Jičín 

vedoucí střediska Mgr. Luboš Šťastný 

telefon 556 701 815, 731 692 775 

e-mail lstastny@pms.justice.cz 

 

Reanarkon o.p.s. 

ředitel Mgr. Martin Chovanec 

telefon 602 756 886 

e-mail renarkon@renarkon.cz 

 

Dětská psychiatrická ordinace Nový Jičín 

lékařka MUDr. Martina Lichnovská 

telefon 556 701 659 

e-mail m.lichnovska@centrum.cz 

 

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost v Novém Jičíně 

lékařka MUDr. Martina Lichnovská 

telefon 604 529 006 

e-mail m.lichnovska@centrum.cz 

 

Krizové centrum Ostrava 

vedoucí zařízení Bc. David Tichý, DiS 

telefon 596 110 882-5, 732 957 193 

e-mail krizovecentrum@kriceos.cz 

 

Opora dětem (http//:www.oporadetem.cz) 

telefon 558 638 750 

e-mail posta@oporadetem.cz 

 

www stránky 

Linka bezpečí 116 111 

Linka důvěry 
800 155 555 

http://www.linkabezpeci.cz 

www stránky MŠMT http://www.prevence-info.cz 

mailto:posta@oporadetem.cz
http://www.prevence-info.cz/


Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 

 

 

Školní rok 2019/2020  5  

www informace o videohrách      http://www.jakouhru.cz 

www.informace o nebezpečí na sociálních sítích     
http://www.e-bezpeci.cz/ 

http://www.seznamsebezpecne.cz/ 

 

D. ŽÁCI 

Prima 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

adaptační prožitkový program září 2019 
Mgr. Hana Le Folgoc 

Mgr. Jiří Svoboda 

adaptační kurz říjen 2019 

Mgr. Hana Le Folgoc 

Mgr. Daniel Reichert 

Mgr. Jiří Svoboda 

protipožární prevence listopad 2019 ZHS MSK 

účast v projektu „One…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – prosinec 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

účast v projektu „Začínáme…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

účast v projektu „Three…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – srpen 2020 Mgr. Jiří Svoboda 

„Čas proměn“ červen 2020 Marie Šindelářová 

Sekunda 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

účast v projektu „Three…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – srpen 2020 Mgr. Jiří Svoboda 

prožitkový program na téma vztahy ve třídě listopad 2019 Mgr. Silvie Piškytlová 

účast v projektu „One…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – prosinec 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

prožitkový program na téma vztahy ve třídě duben 2020 Mgr. Silvie Piškytlová 

Tercie 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

účast v projektu „Three…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – srpen 2020 Mgr. Jiří Svoboda 

prožitkový program na téma vztahy ve třídě listopad 2019 
Mgr. Lucie Zahálková 

Bukovjanová 

účast v projektu „One…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – prosinec 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

prožitkový program na téma vztahy ve třídě duben 2020 
Mgr. Lucie Zahálková 

Bukovjanová 

 

http://www.jakouhru.cz/
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Kvarta 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

prožitkový program na téma vztahy ve třídě listopad 2019 Mgr. Hana Le Folgocová 

prožitkový program na téma vztahy ve třídě duben 2020 Mgr. Hana Le Folgocová 

účast v projektu „Two…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – srpen 2020 Mgr. Jiří Svoboda 

účast v projektu „One…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – prosinec 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

kurz preventivních aktivit červen 2020 

Mgr. Jiří Svoboda 

Mgr. Daniel Reichert 

Mgr. Jiří Šplíchal 

1.A, 1.B, Kvinta 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

adaptační program 1.A, 1.B září 2019 

Mgr. Jiří Svoboda 

Mgr. Monika Šimíčková 

Mgr. Iveta Ulčáková 

adaptační kurz 1.A, 1.B září 2019, říjen 2019 

Mgr. Jiří Svoboda 

Mgr. Daniel Reichert 

Mgr. Monika Šimíčková 

Mgr. Iveta Ulčáková 

„S tebou o tobě“ červen 2020 Marie Šindelářová 

účast v projektu „Two…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – srpen 2020 Mgr. Jiří Svoboda 

účast v projektu „One…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – prosinec 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

2.A, Sexta 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

organizace školního sportovního turnaje  listopad 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

účast v projektu „One…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – prosinec 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

3.A, 3.B, Septima 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

sportovní kurzy s preventivními aktivitami září 2019 
Mgr. Jiří Svoboda 

Mgr. Daniel Reichert 

účast v projektu „One…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – prosinec 2019 Mgr. Jiří Svoboda 

4.A, Oktáva 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

patologické jevy ve společnosti únor 2020 PhDr. Pavel Letý 

účast v projektu „One…“ a zapojení do aktivit v projektu 

obsažených 
září 2019 – prosinec 2019 Mgr. Jiří Svoboda 
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Všechny třídy 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

prokazatelné seznámení žáky se Školním řádem a Minimálním 

preventivním programem (nepřítomní žáci v den nástupu do 

školy) 

2. 9. 2019 třídní učitel 

informace o preventivních aktivitách školy září 2019 třídní učitel 

představení školního metodika prevence a seznámení s jeho 

konzultačními hodinami 
září 2019 třídní učitel 

informace o způsobech pomoci žákům třídním učitelem, 

školním metodikem prevence 

- osobní schůzka 

- e-mailová schránka důvěry 

září 2019 třídní učitel 

e-mailová adresa preventisty a dalších vyučujících (slouží jako 

linka důvěry, případná možnost i anonymních dotazů) 

prijmenivyucujiciho@gypri.cz  

příklady problémů: kouření, šikana, drogy, sebepoškozování, 

krádeže, násilné chování, … 

září 2019 třídní učitel 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu průběžně 
Mgr. Jiří Svoboda 

Mgr. Dalibor Dejmek 

Nižší gymnázium 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

tematický prožitkový program na téma vztahy ve třídě listopad 2019 třídní učitel 

tematický prožitkový program na téma vztahy ve třídě duben 2020 třídní učitel 

Vyšší gymnázium 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

tematický prožitkový program na téma vztahy ve třídě dle potřeby třídní učitel 

Všechny třídy 

Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 

tematické preventivní programy, besedy a jiné aktivity na různá 

témata prevence rizikového chování průběžně během školního 

roku, dle nabídky, času a potřeby 

průběžně během školního 

roku, dle nabídky, času a 

potřeby 

Mgr. Jiří Svoboda 

 

 

 

 

mailto:příjmení@gypri.cz
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Metodické pomůcky, informace, kontakty 

 školní knihovna 

 příruční knihovna … kabinety biologie, chemie a základů společenských věd 

 videotéka … kabinet biologie 

 propagační materiál … kabinet preventisty 

 nástěnka preventisty 

 Minimální preventivní program, Program proti šikanování a Školní preventivní strategie k nahlédnutí 

na www.gypri.cz 

 

Tradiční celoškolní společenské akce 

 „Bažantnice“ – důstojné a zábavné přivítání žáků prvních ročníků do řad žactva pod vedením žáků 

3. ročníků (listopad 2019) 

 „Primariáda“ – radostné dopoledne pro nové žáky Primy připravované žáky Tercie, plné soutěží 

v tělocvičně školy (prosinec 2019) 

 „Vánoční laťka“ – zakončení kalendářního roku v tělocvičně školy … sportovní klání zástupců tříd, 

vystoupení jednotlivých tříd, klasické vzájemné předávání dárečků mezi jednotlivými třídami je 

nahrazeno „Vánoční potravinovou sbírkou tříd“ (prosinec 2019) 

 

Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov 

Prima 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení 

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …) 
Učitel 

Ov zdravý životní styl vyučující předmětu  

Čj výběr vhodných tematických textů při rozboru pravopisných jevů vyučující předmětu  

Čj čtenářské besedy vyučující předmětu  

Ivt bezpečnost na síti, kyberšikana vyučující předmětu  

Sekunda 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení 

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …) 
Učitel 

Čj výběr vhodných tematických textů při jazykovém rozboru vyučující předmětu  

Čj čtenářské besedy vyučující předmětu  

Ov zdravý životní styl   vyučující předmětu  

Tv 
lyžařský kurz – spolupráce, tolerance, pomoc (přednáška, organizace vlastního 

programu) 
vyučující na kurzu 
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Tercie 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení 

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …) 
Učitel 

Čj pravopisné cvičení k dané tématice vyučující předmětu  

Ov 
dospívání – zdravý životní styl v období dospívání, nebezpečí snadné 

ovlivnitelnosti, výchova k sebeúctě 
vyučující předmětu  

Ov projekt „Lidská práva a jejich dodržování“ vyučující předmětu  

Bi toxické látky vyučující předmětu  

Kvarta 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení 

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …) 
Učitel 

Čj beseda o četbě vyučující předmětu  

Ov právní odpovědnost mladistvých vyučující předmětu  

Ch nebezpečí zneužívání látek vyučující předmětu  

Čj lidské osudy v knihách vyučující předmětu  

Ch „Chemie a společnost“, návykové látky vyučující předmětu  

Ivt kyberšikana, bezpečnost na internetu vyučující předmětu  

1.A, 1.B, Kvinta 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení 

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …) 
Učitel 

Bi alkaloidy v rostlinách vyučující předmětu  

Zsv právní odpovědnost mladistvých vyučující předmětu  

Zsv zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyučující předmětu  

Tv doping, podpůrné látky a jejich vliv na organismus – diskuse vyučující předmětu  

Ivt užití internetu v mimořádných životních situacích vyučující předmětu  

Ivt netetika a chování na síti, nebezpečí na internetu, kyberšikana vyučující předmětu  

Tv 
lyžařský kurz – spolupráce, tolerance, pomoc (přednáška, organizace vlastního 

programu) 
vyučující na kurzu 

2.A, Sexta 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení 

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …) 
Učitel 

Zsv asertivní dovednosti, výchova k sebeúctě vyučující předmětu  

Zsv sociálně patologické jevy ve společnosti vyučující předmětu  

Čj rozbor syntaktických jevů na vhodných textech vyučující předmětu  

Tv doping, podpůrné látky a jejich vliv na organismus – diskuse vyučující předmětu  
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3.A, 3.B, Septima 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení 

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …) 
Učitel 

Ch organické látky v živých organizmech vyučující předmětu  

Bi zdravý životní režim – nebezpečí alkoholismu, tabakismu, zneužívání léků vyučující předmětu  

Čj publicistický styl vyučující předmětu  

Čj čtenářské besedy vyučující předmětu  

Bi výživa, bulimie a anorexie, hormony, anabolika vyučující předmětu  

Tv doping, podpůrné látky a jejich vliv na organismus – diskuse vyučující předmětu  

Tv turistický a vodácký kurz – spolupráce, tolerance, pomoc vyučující na kurzu 

Ch dusíkaté deriváty, heterocyklické sloučeniny vyučující předmětu  

Ch alkaloidy a jejich účinek na organismus vyučující předmětu  

4.A, Oktáva 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení 

(např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, …) 
Učitel 

PrP právní stránka prodeje a užívání drog vyučující předmětu  

Čj čtenářské besedy vyučující předmětu  

Tv doping, podpůrné látky a jejich vliv na organismus – diskuse vyučující předmětu  

V Příboře dne 30. 8. 2019 

 

 

 

  Mgr. Jiří Svoboda           Mgr. Pavel Kerekeš 
       školní metodik prevence             ředitel školy 


