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Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace 

Školní preventivní strategie 

2015- 2018 

1. Charakteristika školy 

Dne 1. 7. 2013 se Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná 

škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9, 

sloučila s Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou obchodní, Brno, Pionýrská 23. 

Vznikla tak škola s novým názvem Obchodní akademie, Střední odborná škola 

knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace. 
 

OA, SOŠK a VOŠ Brno je škola situovaná v centru města Brna, s výbornou dopravní 

dostupností. Jedná se o školu s více než stoletou tradicí. Nachází se zde dva stupně 

vzdělávání, SOŠ a VOŠ, nabízí se i dálkové studium.   

Na pracovišti Kotlářská se konkrétně jedná o denní a dálkové studium SOŠ: Obchodní 

akademie a Ekonomické lyceum, denní studium Informační služby, VOŠ: denní forma studia 

Informační služby a knihovnictví, na pracovišti Pionýrská denní a dálková forma VOŠ: obory 

Sociální práce, Ekonomicko- právní činnost, Zahraniční obchod. 

Školu tvoří tedy 2 budovy, žáci a studenti mezi jednotlivými budovami nepřecházejí. 

Pracoviště Kotlářská: 

Vzhledem k rozlehlosti budovy a s ohledem na BOZP a PO jsou zde dva nouzové východy a 

jeden hlavní vchod. Vnitřní prostory školy jsou prakticky řešené, vzdušné a prostorné. 

Chodby jsou vyzdobeny pracemi žáků, informačními nástěnkami, nabídkami soutěží apod. 

V budově školy se nachází prostorná jídelna s výběrem ze tří jídel. Interiér je přizpůsoben 

potřebám žáků/ studentů, bezbariérový přístup, skříňka pro každého žáka/ studenta a klidové 

zóny s pohodlím na chodbách, včetně kantýny v přízemí a občerstvovacích automatů 

v každém patře. Škola nabízí Wi-Fi v rozsahu celé budovy. Nachází se zde Knihovnické 

informační centrum s žákovskou knihovou, studovnou, s nabídkou tisíce svazků. 

Pracoviště Pionýrská: 

Ke vcházení z i do budovy se využívá pouze hlavní vchod, který je rovněž používán jako 

únikový východ. Další východ, kterým škola disponuje, je uzamčený a nepoužívá se. 

V budově jsou dvě schodiště. V suterénu se nachází kantýna a skříňky pro žáky. Na chodbách 

jsou nástěnky s informacemi, nástěnka určená k prevenci. Žáci mají možnost využití Wi- Fi. 

Souhrn tříd pro školní rok 2016/ 17 

Denní studium (OA, EL, IS) 24 tříd 

Dálkové studium OA 3 třídy 

Denní studium VOŠ - informační 

služby a knihovnictví 3 studijní skupiny 
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Denní studium VOŠ -  sociální práce 6 studijních skupin 

Dálkové studium VOŠ - sociální 

práce 4 studijní skupiny 

Denní studium VOŠ – ekonomicko- 

právní činnost 3 studijní skupiny 

Denní studium VOŠ - zahraniční 

obchod 3 studijní skupiny 

Dálkové studium VOŠ- 

ekonomicko- právní činnost 3 studijní skupiny 

Dálkové studium VOŠ -

 zahraniční obchod                 3 studijní skupiny 

Škola celkem 

27 tříd + 25 studijních 

skupin 

 

Vybavenost školy, pracoviště Kotlářská: 

 30 kmenových učeben 

 7 jazykových učeben 

 8 učeben výpočetní techniky 

 2 odborné učebny 

 knihovnické centrum se studovnou 

 sborovna 

 1 tělocvična 

 1 kondiční sál 

 1 posilovna 

 kabinety pedagogů 

 sekretariát, studijní oddělení, ekonomické oddělení, provozní prostory, školní výdejna 

jídel apod. 

Vybavenost školy, pracoviště Pionýrská: 

 12 kmenových učeben, 1 přednáškový sál  

 6 odborných učeben 

 2 tělocvičny 

 posilovna 
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 knihovna 

 sborovna 

 17 kabinetů 

 sekretariát 

 výdejna obědů apod. 

Aktivita školy, z pohledu primární prevence rizikových forem chování, směřuje k včasnému 

rozpoznání a zajištění pomoci krizové intervence v případech- domácího násilí, šikanování, 

násilného chování, týrání a zneužívání, experimentování s návykovými látkami, rizikových 

stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy. 

Cílem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému 

životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních 

dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. To je zajištěno především ve výuce, a to 

v souladu se ŠVP. 

V rámci preventivní strategie je nabízena specifická primární prevence (aktivity a programy, 

které jsou specificky zaměřeny na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem 

rizikového chování žáků) a nespecifická primární prevence (veškeré aktivity podporující 

zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného 

využívání a organizace volného času, jedná se o zájmové kroužky organizované jednotlivými 

předmětovými komisemi a soutěže). 

2. Personální zajištění školy 

Ředitel školy: Ing. Mgr. Jiří Haičman 

Zástupci ředitele:, Mgr. Hana Nezhodová, Mgr. Věra Petrovičová. Ing. Mgr. Lukáš Zouhar 

Školní poradenské pracoviště: 

 Mgr. Lenka Motková 

výchovná poradkyně pro SOŠ, obory vzdělání: 

- obchodní akademie 

- ekonomické lyceum 

- informační služby 

výchovná poradkyně pro VOŠ, vdělávací program: 

- informační služby a knihovnictví 

Konzultační hodiny: pátek 8.00-11.00 hod., kabinet 325 

Individuální konzultace dle osobní domluvy. 

 JUDr. Eva Klusáčková - výchovná poradkyně pro VOŠ, pracoviště Pionýrská 

 Mgr. Martina Šubová - školní metodička prevence 

Konzultační hodiny: pátek 10.00-11.35 hod., kabinet 109 

Individuální konzultace dle osobní domluvy. 

 Mgr. Ondřej Mikauš - školní psycholog 

Konzultační hodiny: středa 8.30-15.00 hod., kabinet 326 

Pro všechny žáky a studenty je k dispozici linka důvěry: duvera@oabrno.cz 



4 
 

K řešení problémů žáků a studentů je k dispozici kabinet výchovné poradkyně. 

Preventista BOZ a PO, zdravotník školy: Mgr. Eva Svitavská 

3. Úkoly jednotlivých osob 

Ředitel školy: 

je přímo zodpovědný za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem chování. 

Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména 

a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární 

prevenci rizikového chování, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným 

vyhodnocováním MPP školy 

b) zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu řešení aktuálních problémů 

souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole 

c) jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro 

výkon této činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, případně mu zajistí podmínky 

ke studiu k nezbytnému výkonu specializovaných činností v oblasti prevence 

rizikového chování 

d) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární 

prevence 

e) podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, třídních učitelů 

a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocení 

Preventivního programu 

f) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem 

prevence 

g) svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů 

Školní metodik prevence: 

a) koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 

b) koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a 

kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně 

patologických jevů 

c) metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů 

d) koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 

prvků do vzdělávacího procesu 

e) koordinace spolupráce školy a orgány státní správy a samosprávy, které mají 

v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti 
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f) shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení 

g) vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 

prevence 

h) informační činnosti 

i) poradenské činnosti 

Třídní učitel: 

a) spolupracuje se školním metodikem prevence, podílí se na realizaci MPP 

b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a 

dbá na jejich důsledné dodržování, podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí 

mezi žáky třídy 

c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 

spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků 

d) získává a udržuje přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 

zázemí 

Pedagogové: 

Primární prevence rizikového chování u žáků je začleněna do ŠVP školy a je přirozenou 

součástí výuky. Pedagogové školy jsou zapojeni v případě potřeby do krizové intervence, dle 

Krizového plánu. 

4. Cíl strategie: 

 Cílená podpora zdravého životního stylu 

 Rozvoj pozitivního klimatu školy a tříd 

 Zvyšování odolnosti vůči rizikovým projevům chování, zajištění informovanosti žáků 

a studentů 

 Eliminování výskytu rizikových projevů chování 

 Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 

 Informovanost rodičů žáků a spolupráce s nimi 

 Včasná intervence v případě výskytu rizikových projevů chování 

Krátkodobých i dlouhodobých cílů je dosahováno týmovou spoluprací jednotlivých členů 

školského poradenského pracoviště (školní metodička prevence, výchovné poradkyně), 

realizací výuky, která se dotýká prevence rizikových forem chování, spoluprací s kvalitními 

pracovišti, kooperací celého pedagogického sboru. 

Cíle z dlouhodobého a krátkodobého hlediska konkretizuje MPP, koncipovaný na každý 

školní rok. 

5. Spolupráce školy s odbornými institucemi 
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Škola v rámci primární prevence spolupracuje s odbornými pracovišti (PPP Sládkova 45, PPP 

Zachova, sdružení Podané ruce, krizové centrum Spondea, Fond ohrožených dětí, občanské 

sdružení Anabell, Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, Krajský úřad/ 

Oddělení prevence, org. Na počátku, Městská policie, Policie ČR a další). 

6. Monitoring rizikových projevů a evaluace 

Pro monitorování názorů jednotlivých cílových skupin žáků slouží standardizované 

dotazníky, hodnotící zprávy třídních učitelů, výstupy záznamů školního metodika prevence a 

výchovných poradkyň, záznamy četnosti výskytu rizikového chování (zejména od třídních 

učitelů), zápisy z výchovných komisí, výstupy pedagogických rad, prostá pozorování 

prostředí školy a pozorování žáků/ studentů. Pro monitoring lze opětovně využít výstupy 

evaluace z minulých let. 

Probíhá evaluace každého programu, který je uskutečňován na půdě školy, nebo kterého se 

účastní žáci či studenti mimo školu. Na konci školního roku vyhodnocuje ŠMP realizaci 

preventivních aktivit za příslušný školní rok a z ní pak vychází při tvorbě MPP pro následující 

školní rok. 

7. Legislativní východiska (vybraná legislativa) 

Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů   

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských zařízeních 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 37 014/2005- 25, Věstník MŠMT, 

sešit 2/2006 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 

záškoláctví, č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002 

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 14 423/99-22, Věstník 

MŠMT sešit 5/1999 

Usnesení vlády č. 1139/2008, Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008- 18 

Usnesení vlády č. 340/2010, o Národní strategii protidrogové politiky na období 2010- 18 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013- 18 

Zákon č. 379/2005 Sb. (a změna zákona č. 305/2009 Sb.), o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č. j. 21291/2010-28 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 

zařízeních, č. j. MSMT- 21149/ 2016 

 

dle platných předpisů a dokumentů schválených MŠMT zpracovala Mgr. Martina Šubová 


