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Základní údaje o škole
Název školy:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Příbram I, Jiráskovy sady 113
zřizovatel: Středočeský kraj
IČO školy: 00066702
IZO školy: 600019560
Kontakty:
telefon: 318 623 231
fax:

318 623 231

e-mail: szs@szs.pb.cz
web:

www.szs.pb.cz

Ředitel školy:
Mgr. Václav Kočovský
telefon: 318 624 067
Statutární zástupce ředitele:
doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD.
telefon: 318 623 231, (linka 24)
Zástupce ředitele:
Mgr. Luboš Velfl, zástupce ředitele
telefon: 318 623 231
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Školská rada SŠ:


zástupci žáků: Josef Kožíšek



zástupci pedagogů: Mgr. Jan Chvál, Mgr. Alena Šimůnková

Školská rada VOŠ:

zástupci studentů: Jitka Hůrková
zástupci pedagogů: Mgr. Bohdana Soukupová

Charakteristika školy
Školní budova je z roku 1882 (po celou dobu své existence slouží jako škola, zdravotnická škola
je zde od roku 1953), přístavba domova mládeže byla dokončena v roce 1990. Budovy jsou
v centru staré části města, domov mládeže je orientován do klidného parkového prostředí, obě
budovy jsou vzdáleny cca 500 metrů od areálu Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Budova je historickým majetkem města Příbram. Od roku 1994 má škola s městským úřadem
uzavřenu smlouvu o pronájmu budovy na dobu neurčitou. (ve smlouvě je zakotveno předkupní
právo zřizovatele školy)
Do školy je dobré vlakové i autobusové spojení.
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Škola poskytuje ve školním roce 2021/2022 výchovu a vzdělávání v těchto oborech vzdělání:
Zdravotnické lyceum – čtyřleté denní studium absolventů ZŠ (78-42-M/04)
Praktická sestra – čtyřleté denní studium absolventů ZŠ (53-41-M/03)
Nutriční asistent – čtyřleté denní studium absolventů ZŠ (53-41-M/02)
Masér ve zdravotnictví – čtyřleté denní studium absolventů ZŠ (53-41-M/04)
Diplomovaná všeobecná sestra - tříleté denní studium absolventů maturitních oborů
(53-41-N/1.)
Diplomovaná dětská sestra – tříleté denní studium absolventů maturitních oborů
(53-41-N/45)

1.

Úvod do problematiky

Rizikovým chováním se rozumí takové chování jedince, které vybočuje od standardního
chování a které vede k porušování eventuelně k nedodržování společenských norem, zákonů
a předpisů. V případě výskytu rizikového chování nejsou dodržovány etické hodnoty jednání
a chování. Konečným důsledkem je poškození zdraví jedince a životního prostředí, ve kterém
jedinec žije.

Primární prevence rizikového chování:
a) Cílem primární prevence je zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody
způsobené jeho výskytem mezi žáky. Základním principem prevence rizikového chování u dětí a
mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního
sociálního chování a zachování integrity osobnosti.
b) Jedná se zejména o předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví,
šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, kyberšikana, užívání
návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky, dále jen „OPL“), onemocnění
HIV/AIDS

a ostatní sexuálně přenosné nemoci a patologické hráčství (gambling).
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c) Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, týrání
a zneužívání dětí včetně sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, příjmu
poruch potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)

Minimální preventivní program (MPP) - je dokument SZŠ a VOŠ zdravotnické zaměřený
zejména na výchovu žáků a studentů ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní
a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
MPP je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku má vést k pozitivní
změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu. Základním
předpokladem účinnosti minimálního preventivního programu je aktivní zapojení všech žáků
školy. Rovněž rodiče žáků jsou aktivními účastníky procesu realizace minimálního preventivního
programu.
MPP respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů.
Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky a
studenty, dále na zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými
zástupci žáků školy. Program je zpracován na jeden školní rok.

Cíle minimálního preventivního plánu v rámci SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram:

-

Informovanost žáků a studentů v oblasti rizikového chování;

-

Zařazování informací ohledně rizikového chování do výuky jednotlivých předmětů;

-

Organizace volnočasových aktivit v rámci prevence rizikového chování – např. sportovní
a kulturní činnost, školní výlety, poznávací exkurze, společenské akce aj.

-

Realizace systematického a uceleného plánu působení na mladou generaci;

-

Vytváření pozitivního klimatu na půdě školy (mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi
učiteli; mezi všemi zaměstnanci, žáky a studenty školy)
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-

Důsledné prosazování některých represivních opatření (zejména zákaz kouření, konzumace
alkoholických nápojů, užívání a přechovávání návykových a psychotropních látek v budově
školy; toto pak vhodným působením přenést i do jejího okolí, vytvářet zdravý životní styl)

-

Pedagogičtí pracovníci jsou připraveni na inkluzi;

-

Pravidelné třídnické hodiny.

Cíle dlouhodobé:
-

Působení zaměřené na zdravý životní styl.

-

Posilování komunikačních dovedností.

-

Vytváření pozitivního sociálního klimatu.

-

Odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování.

-

Formování postojů. (eticky žádoucí normy)

-

Posílit spolupráci školy s rodiči v těchto oblastech.

2. Další vzdělávání školního metodika prevence
Plánovaná školení:
a) září 2021 – Praha – poruchy příjmu potravy
b) říjen 2021 – Praha – XIV. ročník konference primární prevence rizikového chování
c) listopad 2021 – Praha – Děti v kontextu domácího násilí

3. Aktivity plánované pro školní rok 2021/2022
a. MPP – tvorba a příprava – společně s Mgr. Věrou Severovou, výchovnou poradkyní;
b. říjen - prosinec

2021 – Magdaléna, o.p.s. odborná exkurze určená pro žáky SŠ

(určeno pro žáky prvního ročníku oboru ZL, ZA, PS, NA, MZ)
c. Den pro zdravý životní styl – 2. prosinec 2021
d. Den zdravotnické školy – 1. únor 2022
e. prosinec 2021 – Praha – odborná exkurze – Dům světla – Praha – zaměření - prevence
HIV/AIDS – určeno pro studenty VOŠ (první ročník)
f.

březen 2022 – Nehodou to začíná – rizikové chování účastníků silničního provozu;

g.

květen 2022 - odborná exkurze – Mníšek pod Brdy – prevence drogových závislostí
5

(určeno pro první ročník VOŠ)

4. Personální zajištění
Třídní učitelé – v jednotlivých třídách
Učitelé odborné praxe – na pracovištích odborné praxe
Učitelé předmětů – zvláště občanská nauka, výchova ke zdraví, tělesná výchova, biologie,
hygiena; soustavně všichni
Vedoucí kroužků - soustavně
Výchovný poradce – soustavně
Školní metodik prevence – soustavně

5. Právní rámec
Práce a aktivity školního metodika prevence vycházejí především z těchto právních norem:
Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních,
v platném znění
Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních – Č.j. 20 006/2007-51
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a
školských zařízeních – č.j. MŠMT-22294/2013-1
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve
školách a školských zařízeních - č.j. MŠMT-21149/2016

V Příbrami dne: 31. srpna 2021
Zpracoval: MVDr. Machuta Zbyněk
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Schválil: Mgr. Václav Kočovský
ředitel školy

Vyhotoveno ve 2 rovnocenných stejnopisech.

rozdělovník: ředitel školy
školní metodik prevence
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