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Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce
2007/2008

MPP je závazným opatřením pro uplatňování protidrogové politiky na škole. Naše
škole se programu účastní a plní ho. Na naší škole řešíme nejvíce problémy se
záškoláctvím, ostatní sociálně patologické jevy nejsou v tak velké míře. Na škole je
velké procento žáků romského původu, kteří mají problém s docházkou do školy .
Problémy s omamnými látkami jsou především mimo školu, odpoledne, kdy žáci
tráví volný čas „ na ulici“ až do pozdních nočních hodin.
V roce 2007 jsme například řešili problém v 8. třídě, kdy žák prodal dávku
marihuany spolužačce. Postupovali jsme tímto způsobem:
1) Zneškodnili jsme dávku před svědkem( rada od policie).
2) Informovali jsme rodiče.
3) Provedli jsme pohovor s oběma žáky.
4) Informovali jsme poradenské centrum.
5) Oznámili událost policii.
6) Pracovali jsme s tímto tématem v hodinách rodinné výchovy.
7) Provedli jsme pohovor s rodiči těchto žáků.
8) Žáci byli za hrubé porušení školního řádu klasifikováni 3. stupněm z chováni.
Policie převzala případ a sama ho řešila s žáky a jejich rodiči.

U  podezření  na  šikanu  v  6.  třídě,  kdy  jsme  hovořili  s  žáky,  se  jednalo  spíše  o
jednorázové problémy mezi spolužáky. Provedli jsme besedu na toto téma a
žákům byla promítnuta videokazeta s problematikou šikany Silný proti slabému,
která je zaujala.

Další případ se vyskytl v 7. třídě, kdy žák se jevil velmi rozrušený, byl vyslechnut a
přiznal, že ráno kouřil marihuanu. Tento žák měl již jedenkrát stejné problémy a
byl na tříměsíčním pobytu v Dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši.
S matkou byla velmi dobrá spolupráce, takže jsme se hned domluvili na postupu
otestování THC v moči, které už také absolvovala u školní lékařky.

Největší problémy na naší škole jsou s velkou absencí a se záškoláctvím, které je
úzce  spjato  s  prostředím,  ve  kterém  žáci  vyrůstají.  Tyto  rodiny  jsou  většinou
neúplné a nefungují, často je jeden z rodičů ve výkonu trestu. Rodiče se většinou
snaží absenci omlouvat, kryjí své děti, ale žáci mají i velké množství hodin
neomluvených. Pokud absence přesáhne 10 neomluvených hodin za měsíc,
hlásíme případ na OSPOD, který ho řeší dále.

Postavení  metodika  prevence  na  naší  škole  je  dobré,  dobře  pracuje  Školní
poradenské pracoviště, kde je dostatečný prostor pro řešení  problémů. Tyto
prostředky vedou k prevenci sociálně patologické jevů a jsou zahrnuty v MPP.


