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PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Plán práce školy pro školní rok 2017/2018 vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
V plánu práce školy jsou zahrnuty stěžejní úkoly pro oblast teoretického a praktického vyučování
a také pro organizačně správní úsek. Jejich vyhodnocení po ukončení školního roku bude sloužit
jako podklad pro výroční zprávu a pro vlastní evaluaci školy.
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Hlavní úkoly úseku teoretického vyučování
______________________________________________________________________________________________________________________

1.

S maximální důsledností realizovat jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postih záškoláctví s návazností na zákon č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2.

Analyzovat činnost předmětových komisí a prostřednictvím učitelů iniciovat žáky
k aktivnímu zapojení především do odborných soutěží. Propagovat nejlepší ročníkové práce
žáků a vést všechny učitele k jejich zadávání a využívání ve výuce.

3.

Pravidelně svolávat společné schůzky všech předsedů předmětových komisí a neustále
zlepšovat mezipředmětové vztahy, které by se měly projevit zlepšováním studijních výsledků
žáků školy.

4.

Vypracovat systém pro vyhodnocování získaných vědomostí žáků ve škole. Sledovat
získávání vědomostí v průběhu studia pomocí testů.

5.

Organizovat informační a konzultační třídní schůzky. V rámci zkvalitnění spolupráce s rodiči
informovat je o problémech žáků neprodleně telefonicky, e-mailem nebo dopisem a iniciovat
rychlé osobní jednání. O problémech a jednáních vést zápisy. O hodnocení žáků informovat
rodiče pomocí studijních průkazů (žákovských knížek) a systému SAS.

6.

Podporovat mimoškolní činnost – organizovat integrační pobyt prvních ročníků, lyžařský
výcvikový kurz, turistický výcvikový kurz, sportovní akce, pobyty žáků v přírodě a exkurze.

7.

V oblasti výchovného poradenství na pedagogických radách seznamovat zaměstnance
s problematikou. Sledovat a vést evidenci negativních jevů. Při řešení výchovných problémů
svolat jednání výchovné komise. Spolupracovat s rodiči, pedagogy, poradnami, policií ČR a
orgány státní správy.

8.

Svou
akcí:








prací a aktivitou zajišťovat prezentaci školy v rámci města a regionu zejména v rámci
Mezinárodní strojírenský veletrh, Stavební veletrh atd.
Dny otevřených dveří
Projektové dny pro žáky základních a mateřských škol
Projektové dny pro ředitele a výchovné poradce ZŠ ve spolupráci s firmami
Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
Prezentace SŠ v OC Olympia atd.
Nábor žáků
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9.

Maximálně využívat současných podmínek školy k seznamování žáků s moderními
technologiemi. Při výuce využívat moderní metodiky výuky.

10. Organizovat přijímací řízení žáků budoucích prvních ročníků.
11. Vytvořit podmínky pro aktivní zapojení do přípravy a realizace projektů v rámci EU a
v resortních programech.
12. Organizovat maturitní zkoušky.
13. Aktualizovat a doplňovat ŠVP.
14. Vyhledávat talenty a pracovat s nimi.

3

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Hlavní úkoly úseku praktického vyučování
______________________________________________________________________________________________________________________

1. Plnit úkoly související se zahájením a ukončením školního roku 2017/2018.
2. Řízení a kontrola učitelů odborného výcviku.
3. Zabezpečování a zhotovování učebních pomůcek (každý UOV min. 1 ks).
4. Pokračovat v rekonstrukci dílen.
5. Provádět revitalizaci školního statku.
6. Pokračovat ve výrobě reklamních předmětů.
7. Celoroční příprava žáků na soutěže – větší spolupráce v oblasti přípravy s teoretickým
úsekem; účast na soutěžích a školeních pro žáky; účast na odborných akcích.
8. Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce (výzva platí do roku 2018). Oslovit firmy s nabídkou
nových akreditovaných kurzů.
9. Rozšířit spolupráci se slovenskou školou v Žilině.
10. Rozšířit spolupráci s ruskou školou – účast na soutěžích.
11. Rozšířit provoz a využití nových technologií, výuka na hale.
12. Zvýšit kontrolu praxí a zefektivnit praxe v podnicích.
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Hlavní úkoly úseku ekonomicko-provozního
______________________________________________________________________________________________________________________

1. Rozšířit kamerový systém do dalších prostor školy – prostor u informačního kiosku, hlavní
vstup.
2. Zajišťovat výběrová a zadávací řízení na nákup zboží a služeb.
3. Průběžně aktualizovat webové stránky školy a informace v informačním kiosku.
4. Pokračovat v revitalizaci vnitřních i vnějších prostor školy a ve zlepšování vybavenosti školy
– likvidace původní kotelny, příprava na revitalizaci prostor před hlavním vchodem, oprava
elektroinstalace v budově D, vybudování přístřešků pro parkování školních aut.
5. Pravidelně zajišťovat úklid a údržbu jak vnitřního vybavení, tak i venkovního areálu školy.
6. Nadále spolupracovat s vedením města Vyškova a jeho odbory, Úřadem práce, Hospodářskou
komorou, tiskem a partnerskými firmami.
7. Pořádat Dny otevřených dveří (2. 11. 2017, 12. 12. 2017 a 11. 1. 2018), projektové dny pro
žáky základních a mateřských škol a nábory žáků na základních školách, zajišťovat celkovou
propagaci školy.
8. Provádět periodická školení PO a BOZP zaměstnanců a žáků školy.
9. Dohlížet nad funkčností a využíváním elektronického docházkového a přístupového systému.
10. Zajišťovat školní a závodní stravování.
11. Provádět inventarizaci majetku a závazků.
12. Spolupracovat s ÚP v rámci uzavírání dohod o veřejně prospěšných pracích.
13. Připravit a zorganizovat oslavy 50. výročí založení školy.
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Vedení školy
______________________________________________________________________________________________________________________

Ředitel školy

RNDr. Petr Hájek

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Mgr. Eva Novotná

Zástupce ředitele pro praktické vyučování

Ing. Blanka Jagošová

Vedoucí úseku ekonomicko-provozního

Ing. Eva Balúchová

_______________________________________________________________________________

Výchovný poradce

Ing. Jaroslav Kolář

Metodik ICT

Ing. Pavel Čača

Metodik prevence

Mgr. Pavlína Stloukalová

Kariérové poradenství

Ing. Petra Kytková

_______________________________________________________________________________

Předmětové komise
______________________________________________________________________________________________________________________



Komise humanitní
- vyučující předmětů: ČJ, ZSV, ON, PRA, PSY
- vedoucí komise: Mgr. Dagmar Horáková
- členové: Mgr. Maříková, PhDr. Adamec, Mgr. Stloukalová, PhDr. Vernerová



Komise cizích jazyků
- vyučující předmětů: AJ, NJ
- vedoucí komise: Mgr. Leona Pospíšilová
- členové: Ing. Kraváček, Mgr. Horáková, Bc. Laidorfová
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Komise tělesné výchovy
- vedoucí komise: Mgr. Peter Mindek
- člen: Mgr. Stloukalová



Komise přírodovědná
- vyučující předmětů: MAT, FY, CHE, ZE, BIO, ZEM
- vedoucí komise: Ing. Jaroslav Kolář
- členové: Mgr. Novotná, Mgr. Samsonek, Ing. Šoupal, Ing. Mrázová, RNDr. Hájek,
Ing. Ivanco, Mgr. Stloukalová, Mgr. Kaňová, Mgr. Orálková



Komise ICT
- vedoucí komise: Ing. Pavel Čača
- členové: Ing. Kočařová, Mgr. Samsonek



Komise stavební
- vyučující předmětů: DEG, ODK, STM, SME, ARC, GEO, SK, SP, KC, PRX, POS, MTR,
TE, OV, OC, VY, IVK, PL, EKO-S, SP-S
- vedoucí komise: Ing. Jitka Šenková
- členové: Ing. Mrázová, Ing. Šoupal, Mgr. Wasserburger, Kroutilík Vl., Homolka, Bárek,
Skácel, Kroutilík R.



Komise strojní
- vyučující předmětů: MCH, STE, SPS, TK, PRX, KTC, CNC, CAD, KM, AUT, TD, T,
STR, OV
- vedoucí komise: Ing. Miloš Neděla
- členové: Ing. Holzer, Ing. Kolář, Ing. Ivanco, Ing. Čača, Ing. Jagošová, Macháňová,
Ryšánek, Sedláček



Komise ekonomická
- vyučující předmětů: EKO, ÚČ, FF, MaM, EKOD, PEK, ADS, ZBO, DEV, ZP, TES
- vedoucí komise: Ing. Petra Kytková
- členové: Ing. Kočařová, Mgr. Wasserburger, Mgr. Vartová
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Organizace školního roku
______________________________________________________________________________________________________________________

Zahájení školního roku

4. 9. 2017

první ročníky v aule školy

v 8:30 hodin

ostatní ročníky

v 8.00 hodin

První pololetí

4. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Druhé pololetí

1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

Podzimní prázdniny

26. – 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny

2. 2. 2018

Jarní prázdniny

5. 2. – 11. 2. 2018

Velikonoční prázdniny

29. – 30. 3. 2018

Hlavní prázdniny

2. 7. 2018 – 31. 8. 2018

Dny otevřených dveří

2. 11. 2017, 12. 12. 2017 a 11. 1. 2018

Projektové dny pro žáky základních škol

7. a 8. 11. 2017

Projektové dny pro mateřské školy

říjen – prosinec 2017

Přijímací řízení:

22. 4. – 7. 5. 2018

první kolo
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Maturitní zkoušky:

Podzim 2017

Jaro 2018

praktická zkouška z odborných předmětů

11. 9. 2017

profilová a ústní státní maturitní zkouška

13. 9. 2017

praktická zkouška z odborných předmětů

25. 4. 2018 (Ns2.),
26. 4. 2018 (Ps4., S4.),
16. – 17. 5. 2018 (Ag4.)

státní maturitní zkouška

2. – 15. 5. 2018

přípravný týden

14. – 18. 5. 2018 (S, Ns)
21. – 25. 5. 2018 (A, Ps)

profilová a ústní státní maturitní zkouška

21. – 23. 5. 2018 (S4.)
24. – 25. 5. 2018 (Ns2.)
28. – 31. 5. 2018 (APs4)

Závěrečné zkoušky:

písemné

18. 9. 2017

praktické

19. – 20. 9. 2017

ústní

22. 9. 2017

Zima 2017

písemné

11. 12. 2017

Jaro 2018

písemné

4. 6. 2018

praktické

5. – 6. 6. 2018

ústní

13. – 15. 6. 2018

Podzim 2017
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Plán čerpání řádné dovolené a studijního volna pedagogických pracovníků
______________________________________________________________________________________________________________________

Řádná dovolená

Studijní volno

29. 9. 2017

1 den

26. – 27. 10. 2017

2 dny

2. 7. – 22. 8. 2018

36 dnů

27. 12. – 29. 12. 2017

3 dny

2. 1. 2018

1 den

2. 2. 2018

1 den

5. 2. – 11. 2. 2018

5 dnů

29. 3. 2018

1 den

Pracovníci přednostně vybírají dovolenou i na dny určené pro studijní volno dle vnitřního
předpisu Organizační řád školy, č. 59 Směrnice k čerpání dovolené.

10

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Termíny pracovních porad ÚTV a ÚPV
______________________________________________________________________________________________________________________

1x za 14 dní – termín bude vždy upřesněn v měsíčním plánu či operativně

Termíny pedagogických porad, třídních schůzek, vydávání vysvědčení
______________________________________________________________________________________________________________________

Porada 1. čtvrtletí

21. 11. 2017

Třídní schůzky

23. 11. 2017

Porada 1. pololetí

23. 1. 2018

(klasifikace k 19. 1. 2018)

Porada 3. čtvrtletí
+ porada 4. ročníky

24. 4. 2018

(klasifikace k 20. 4. 2018)

Třídní schůzky

26. 4. 2018

Vydání vysvědčení – 4. ročníky

27. 4. 2018

Porada pro 3. ročníky
učebních oborů

29. 5. 2018

Vydání vysvědčení – 3. ročníky

1. 6. 2018

Porada 2. pololetí

21. 6. 2018

Vydání vysvědčení

29. 6. 2018

(klasifikace k 16. 11. 2017)

(klasifikace k 25. 5. 2018)

(klasifikace k 18. 6. 2018)
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Hospitační činnost
______________________________________________________________________________________________________________________

Zaměření hospitační činnosti:


ověřování a plnění ŠVP v rámci jednotlivých oborů



plnění časového plnění ŠVP v rámci ročníku



příprava studijních oborů na maturitní zkoušku



příprava učebních oborů na závěrečnou zkoušku



dodržování zákona č. 561/2004 sb., školního řádu a pracovního řádu pro pedagogické
pracovníky



sledování klimatu třídy



projevy šikany



aktivita žáků



průběh učebního dne



pedagogická dokumentace



dodržování BOZ



kvalita práce žáků

Za hospitační činnost zodpovídá ředitel školy, zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce
ředitele pro praktické vyučování, vedoucí předmětových komisí.
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Plán výchovného poradce
______________________________________________________________________________________________________________________

Průběžné úkoly:
 zabezpečovat poskytování poradenských služeb ve škole
 spolupracovat s třídními učiteli a ostatními učiteli při řešení výchovných problémů
 organizovat a koordinovat spolupráci rodičů, třídních učitelů, vedení školy, učitelů, metodika
primární prevence, odborných institucí při řešení studia problémových a nadaných žáků
 podpora integrace a vzdělávání žáků s diagnostikou SPU, se SVP a žáků z jiného kulturního
prostředí (spolupráce s PPP Vyškov)
 řízení schránky důvěry
 poradit studentům hlásícím se na vysoké a vyšší odborné školy
 pomáhat studentům závěrečných ročníků při hledání vhodného zaměstnání
 pomáhat při řešení případů podezření z drogové závislosti
 věnovat pozornost nepřiměřenému chování
 propagovat zdravý životní styl a sportovní aktivity
 spolupráce se školním metodikem prevence

Září


aktualizace nástěnky výchovného poradenství (průběžně)



nabídka kurzů a vzdělávacích programů



vytipování problémových žáků



informace směrem k žákům o možnosti konzultace s výchovným poradcem



zajištění návštěvy UP Vyškov

Říjen


informace o pomaturitním vzdělávání pro závěrečné studijní ročníky



veletrh Gaudeamus – informace směrem k žákům IV. ročníků



spolupráce na přípravě prezentace školy



spolupráce s PPP v rámci maturit



propagace školy na veřejnosti (spolupráce na dni otevřených dveří)
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Listopad


veletrh Gaudeamus – individuální návštěva žáků



propagace školy na veřejnosti (spolupráce na dni otevřených dveří)



vyhodnocení řešení problémů se žáky v 1. čtvrtletí



třídní schůzky – komunikace se zákonnými zástupci

Prosinec


návštěva filmového představení pro celou školu



propagace školy na veřejnosti (spolupráce na dni otevřených dveří)

Leden


propagace školy na veřejnosti (spolupráce na dni otevřených dveří)



získávání zájemců o studium



návštěva závěrečných ročníků na úřadu práce



vyhodnocení řešení problémů se žáky ve 2. čtvrtletí

Únor


pomoc zájemcům při výběru pomaturitního studia



zajištění besedy pro druhé a třetí ročníky



návštěva závěrečných ročníků na Úřadu práce

Duben


vyhodnocení řešení problémů se žáky v 3. čtvrtletí



třídní schůzky – komunikace se zákonnými zástupci

Květen


turistická vycházka školy do okolí se soutěží tříd ve sportovních disciplínách
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Červen


kulturní a sportovní akce na podporu zdravého životního stylu



vyhodnocení řešení problémů se žáky v 4. čtvrtletí



vyhodnocení plnění plánu VP

Plán metodika prevence
______________________________________________________________________________________________________________________

Charakteristika primární prevence
• Primární prevencí jsou veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a
následkům spojeným s rizikovými formami chování, minimalizovat jejich dopad a šíření.
• Atributy primární prevence jsou výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního
sociálního chování a rozvoji osobnosti.

Vymezení rizikových forem chování
• Násilí a šikanování
• Záškoláctví
• Kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování
• Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
• Užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu, kouření, medikamentů)
• Netolismus (virtuální drogy) – počítače, televize, video
• Gambling (patologické hráčství)
• Divácké násilí
• Komerční sexuální zneužívání
• Syndrom týraných a zneužívaných dětí
• Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí
• Ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
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Dokumenty určující realizaci školní prevence
• 16 227/1996-22 Metodický pokyn MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a
školských zařízeních
• 14 423/1999-22 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a
intolerance
• 14 514/2000-51 Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže
• 28 275/2000-22 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a
školských zařízení
• 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
• 10 194/2002-14 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání
žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
• 25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
• 11 691/2004-21 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu
• 10 844/2005-24 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti
resortu MŠMT na období 2005 – 2008
• Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školních zařízení č. j.
24246/2008-6
• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a žáků 21291/2010-28

Podmínky pro úspěšnou realizaci školní prevence
Klima školy
• Pozitivní vztahy v kolektivu zaměstnanců, vstřícný přístup pedagogů k žákům, atmosféra
tvořivosti, spolupráce a důvěry.
• Kvalifikace pedagogů v odborné i pedagogické oblasti, fundovanost v oblasti prevence, užívání
efektivních, moderních a kooperativních metod ve výuce.
• Vysoký morální a lidský kredit všech zaměstnanců, výchova žáků a vytváření jejich postojů
osobním příkladem dospělých.
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Školní preventivní strategie
• Existence koncepce, jež je zaštítěna vedením školy a přijata všemi zaměstnanci.
• Spolupráce a důslednost při jejím naplňování, každý nese svůj díl odpovědnosti, klíčovými
osobami a nositeli preventivního působení jsou ředitel, výchovný poradce, školní metodik
prevence a třídní učitelé.
• Nepodceňování a nepřehlížení signálů upozorňujících na výskyt nežádoucích jevů ve škole,
jejich včasná diagnostika a ohlášení.
Školní řád
• Jeho srozumitelnost, vyváženost práv a povinností, zakotvení ustanovení o sociálně
patologických jevech i o postizích při porušení těchto ustanovení.
• Seznámení žáků, rodičů i pedagogů s tímto dokumentem, spolupráce všech při jeho tvorbě.
• Zodpovědný přístup zaměstnanců ke kontrole dodržování všech ustanovení a důsledné
uplatňování uvedených postihů.

Struktura školní prevence
Výchova žáků v rámci výuky konkrétních předmětů
• Zdravý životní styl – zodpovědnost za vlastní zdraví, zdravá výživa, osobní a duševní hygiena,
pohybové aktivity, sexuální výchova, návykové látky (občanská nauka, chemie a ekologie,
základy ekologie...).
• Sociálně psychologické dovednosti – posilování schopnosti komunikace, řešení problémů a
konfliktů, adekvátní reakce na stres, neúspěch a kritiku, tolerance k individuálním zvláštnostem
(občanská nauka, tělesná výchova…).
• Mravní a právní vědomí – morální hodnoty, humanistické postoje, právní aspekty sociálně
patologických jevů, lidská práva, práva dítěte, výchova k partnerství a rodičovství (občanská
nauka).
Výchova žáků mimo základní výuku
• Besedy školního metodika prevence v kolektivech tříd prvních ročníků – informace o formách
prevence na škole, kontakty na odborná zařízení, základní diagnostika třídy, odpovědi na
individuální dotazy.
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• Zapojení všech prvních ročníků do prožitkových seminářů odborných institucí, které napomohou
vytvoření zdravých třídních kolektivů a správných osobních postojů jednotlivců.
• Pravidelné třídnické hodiny zaměřené na budování vztahů a příznivého klimatu třídy, na
poznávání se a vytváření vzájemné důvěry.
• Besedy ve třídách, kde by se objevily nežádoucí jevy za účasti přizvaných odborníků,
výchovného poradce, školního metodika prevence, třídního učitele či dalších pedagogických
pracovníků dle individuálních okolností a potřeb.
• Účast žáků na dalších vhodných kulturně vzdělávacích akcích a sportovních turnajích.
• Zájmové aktivity organizované školou (soutěže, …).
• Individuální pohovory výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů s žáky,
u kterých se vyskytují problémy s výukou či chováním, jednání s jejich rodiči, výchovné komise.
• Průběžné působení výchovného poradce a školního metodika prevence (konzultační hodiny).

Vzdělávání a spolupráce pedagogů i ostatních zaměstnanců
• Metodické porady pedagogů, kteří vyučují předměty, v jejichž osnovách se nacházejí témata z
oblasti prevence sociálně patologických jevů, aby bylo dosaženo co nejlepší spolupráce,
vzájemné inspirace novými metodami a efektivity výuky.
• Operativní porady pedagogů vyučujících ve třídách, kde se objevují výukové nebo kázeňské
problémy, aby se zajistila výměna zkušeností a domluvil společný postup vedoucí k nápravě.
• Další vzdělávání a školení výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů,
pedagogů vyučujících témata z oblasti prevence, ostatních pedagogických pracovníků i
nepedagogických zaměstnanců školy za pomocí vhodných kurzů organizovaných odbornými
institucemi.
• Metodické a pedagogické vedení začínajících učitelů a praktikujících studentů, aby se
předcházelo vzniku problémů a již existující problémy se dařilo uspokojivě řešit.

Spolupráce s rodiči žáků školy
• Navázání spolupráce s rodiči nastupujících žáků v rámci úvodních třídních schůzek, kde je jim
vysvětlena strategie primární prevence na škole, podány základní informace o problematice
experimentů s návykovými látkami a projevech šikanování.
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• V průběhu celého studia jsou rodičům pravidelně podávány informace o docházce, chování a
výsledcích vzdělávání jejich dětí na třídních schůzkách, v žákovských knížkách, na webových
stránkách školy v systému SAS, při individuálních návštěvách či telefonických rozhovorech.
• Při vzniku problémových situací ve třídách budou svolány mimořádné třídní schůzky za účasti
zástupců vedení školy, výchovného poradce a školního metodika prevence, či přizvaných
odborníků dle potřeby.
• Rodičům budou prostřednictvím třídních učitelů, výchovného poradce a školního metodika
prevence poskytovány individuální konzultace při vzdělávacích a výchovných problémech jejich
dětí, budou informováni o podezření na experiment s návykovými látkami či výskyt jiné sociálně
rizikové formy chování.
• Rodičům budou rovněž předány kontakty na odborná zařízení, v odůvodněných případech jim
bude konzultace s odborníky školou doporučena.

Minimální preventivní program na škole
Utváření zdravého životního stylu u žáků školy na základě znalostí, vytvořených dovednostech a
správných postojů vůči rizikovým formám chování a závislostem.

PRINCIPY - 1. PREVENCE
2. NABÍDKA ALTERNATIV
3. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽÍ
1. PREVENCE - Předcházet vzniku drogové (i jiné) závislosti nebo rizikům, která jsou s ní
spojena (šíření viru HIV, kriminalitě, násilí, poruchám socializace, napětí a konfliktům).
Seznámení studentů s problematikou drog, drogové závislosti, distribucí a možnými důsledky
experimentování s drogou, kouřením i alkoholem. Důležité je pochopení odpovědnosti za své
chování, jednání a zdraví.
2. NABÍDKA ALTERNATIV - Možnosti jakým způsobem trávit volný čas se zaměřením
na osobní orientaci žáků a na zájmovou činnost.
Nabídnout nové možnosti trávení volného času (sportovní, výtvarné, hudební, pracovní a jiné
aktivity).
3. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽÍ - Snaha pomoci těm, kteří mají zdravotní nebo
psychické potíže, je účinnou metodou prevence drogového experimentu nebo drogové
závislosti.
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Podporovat začleňování studentů do nového kolektivu, vytváření přátelských a kamarádských
vztahů. Pomáhat mladým lidem, kteří nezvládají rodinné, studijní problémy, či jiné konfliktní
situace.
AKTIVITY PRO ŽÁKY







V září – adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků studijních oborů v rekreačním centru Baldovec
V říjnu proběhne pro žáky 1. ročníků prožitkový seminář ve spolupráci s PPP Vyškov – Práce
s třídním kolektivem.
V průběhu I. pololetí – ve spolupráci s PPP Vyškov dojde k seznámení s poradnou – program
na podporu pozitivního sociálního klimatu ve třídě – 1. ročníky.
V listopadu – beseda s Jiřím Pospíšilem, lektorem sdružení ACET ČR na téma SEX-AIDSVZTAHY – 4. ročníky.
V listopadu – řízená beseda s bývalým uživatelem návykových látek – Podané ruce Brno –
1. ročníky.
V průběhu školního roku – diagnostika problémových třídních kolektivů a nápravné
programy na vylepšení vztahů a klimatu třídy – vše ve spolupráci s PPP Vyškov.

METODY A FORMY PRÁCE V OBLASTI PREVENCE
Přednášky („Drogová závislost a AIDS“, „Ekologie“, „Komunikace“, „Policie ČR“, …). Diskuse,
skupinová práce.
POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY
Knihy, video, propagační materiál, konzultace s výchovným poradcem.
AKTIVITY PRO RODIČE
Rodiče budou obeznámeni třídními učiteli s problematikou prevence na třídních schůzkách (např.
jak rozpoznat, že je dítě závislé na drogách).
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI INSTITUCEMI
Spolupráce s organizací ACET zastoupenou p. Pospíšilem, s PPP PhDr. Čermákovou, PhDr.
Brandýsovou, s ÚP ve Vyškově, s Charitou Vyškov, stacionářem, PPP Brno, Podané ruce….
VOLNÝ ČAS
Výstavy, přednášky, zájezdy na divadelní představení do Brna, ….
VÝSTUP MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
Preventivní program během roku je zaměřen na podporu zdravého životního stylu u žáků školy,
pěstování dovedností a správných postojů vůči rizikovým formám chování.
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Plán DVPP
______________________________________________________________________________________________________________________

Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky těchto forem dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků:



institucionální formy poskytované VŠ a akreditovanými vzdělávacími institucemi
formy samostudia

DVPP bude organizováno na základě:





rovnosti příležitostí
potřeb školy
rozpočtu školy
zájmu PP

Škola bude vytvářet předpoklady pro stálý profesní růst všech zaměstnanců. Při vysílání na
semináře a školení je nutno brát v úvahu personální situaci a přizpůsobit rozsah vzdělávacích
aktivit potřebám školy jako celku. Vedení školy bude podporovat takové aktivity, které nebudou
vyžadovat neúčast učitele na výuce a takové, které budou nabízeny bezplatně z programů OP VK.

Plán DVPP pro rok 2017/2018




Laidorfová Darina, Bc. – magisterský studijní program – studijní obor ruský jazyk.
Realizace kurzů anglického a německého jazyka.
Ostatní semináře budou dle výběru zaměřeny na zvyšování odbornosti pedagogů a na
zefektivnění práce s žáky.
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Plán výchovných akcí
______________________________________________________________________________________________________________________

Odborné akce:

































Exkurze ČOV Vyškov
Exkurze DEK
Exkurze ALCAPLAST Břeclav
Banátské babí léto pro obor Agropodnikání
Prezentace na MSV Brno
Návštěva žáků na MSV Brno
Exkurze architektura Olomouc
Exkurze Betonárka Vyškov
Exkurze Heluz
Exkurze Bramac Chrudim
Školení ZT Jablotron
Exkurze KM – beta, Ytong
Exkurze Šlapanice
Exkurze Cihelna Šlapanice
Exkurze Heluz
Exkurze Ytong Hrušovany u Brna
Exkurze AZP Brno
Exkurze ČOV Vyškov, úpravna vody Lhota
Eskurze FV Plast Bohdalice
Stavební veletrh Brno
Exkurze do Prahy – Architektura (tř. Ps3.)
Návštěva Technického muzea Brno
GM, Fischer, EDR, Rostex, Antreg, Hestego, SMC
Exkurze stavba Praha
Exkurze Betonárka Vyškov
Exkurze JIKA Znojmo
Exkurze VYTEZA
Exkurze Klempířství Dorazil Pustiměř
Exkurze Česká národní banka Praha
Účast na Veletrhu fiktivních firem v Brně
Exkurze Osvětim, Terezín, Praha, Buchenwald, Orlí hnízdo
Exkurze Antreg, Fisher Ivanovice na Hané, Emkocase,
Renocar Brno, EDP, Technické muzeum Brno, Fritzmeier,
Salima Technology, Tovaryšský sloup Vídeň, Eurom,
Veletrh Amper Brno

září 2017
září 2017
září – říjen 2017
26. 9. – 1. 10. 2017
9. – 13. 10. 2017
9. – 13. 10. 2017
říjen 2017
říjen 2017
říjen – listopad 2017
listopad 2017
listopad 2017
prosinec 2017
prosinec 2017
únor 2018
únor 2018
únor – březen 2018
březen 2018
duben 2018
duben 2018
duben 2018
duben 2018
duben – červen 2018
duben – červen 2018
květen 2018
květen 2018
květen 2018
červen 2018
červen 2018

22

PLÁN PRÁCE ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Kulturní akce:







Výstavy – muzeum Vyškov
Kurz společenského tance – 2. ročníky
Stužkovací večírky studijních oborů
Filmová a divadelní představení dle nabídky
Školní ples
Návštěva knihovny Karla Dvořáčka

průběžně
podzim 2017
prosinec 2018
průběžně
únor 2018
průběžně

Soutěže:




























Soutěž v orbě Znojmo
Soutěž O bramborový květ Vysočiny
Soutěž Žilina – zedník, instalatér
Soutěž Moskva
Stavotech Olomouc – obor instalatér
Cech instalatérů – 15. ročník soutěže
Školní kolo soutěže pod Cechem K, P, T
Soutěž English Guru
Soutěž obráběčů kovů KOVO JUNIOR
Soutěž Cechu klempířů, pokrývačů, tesařů
Soutěž Učeň instalatér
Soutěž ArchiCAD
Veletrh fiktivních firem Brno
Matematický klokan
Soutěž MĚĎ 2018
Celostátní matematická soutěž
Mezinárodní soutěž mladých pokrývačů a klempířů
v rámci stavebního veletrhu Brno
Soutěž odborných dovedností učňů stavebních
oborů zedník a pokrývač
Soutěž pokrývačů – BVV
Soutěž Zlatý pohár Linde
Soutěž oboru Zedník – Kyjov
Mezinárodní soutěž obráběčů kovů a instalatérů ve Vyškově
Soutěž v CAD programech
Soutěž v CAM programech
České ručičky
Soutěž instalatérů Rakousko – Zistersdorf
Soutěž instalatérů Maďarsko – Szekesfehérvár

září 2017
říjen 2017
říjen 2017
říjen 2017
listopad 2017
listopad 2017
prosinec 2017
prosinec 2017
únor/březen 2018
březen 2018
březen 2018
březen 2018
březen 2018
březen 2018
březen 2018
březen 2018
duben 2018
duben 2018
duben 2018
duben 2018
duben 2018
17. 5. 2018
duben/květen 2018
duben/květen 2018
červen 2018
červen 2018
červen 2018
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Plán sportovních akcí
______________________________________________________________________________________________________________________

Září

-

adaptační pobyt žáků 1. ročníků SO v Kempu Baldovec 11. – 13. 9. 2017

-

přebor školy v přespolním běhu

-

přebor školy – skok daleký a vrh koulí

-

okresní přebor SŠ „CORNY“ – atletika

-

přebor školy ve šplhu

-

Běh Pístovickou riviérou

-

okresní přebor SŠ – šplh a přespolní běh

-

sportovní utkání Gymnázium vs. SOŠ a SOU v malé kopané

-

okrskové a okresní kolo – fotbal

-

okresní kolo SŠ v basketbalu

-

okresní kolo SŠ ve stolním tenisu

-

přebor školy ve florbalu

-

přebor školy ve stolním tenisu

-

přebor školy v basketbalu

-

vánoční turnaj ve florbalu O pohár ředitele školy

-

přebor školy ve squashi

-

okresní kolo SŠ ve squashi

-

přebor školy v bowlingu

-

okresní kolo SŠ ve futsalu

Únor

-

okresní kolo ve florbalu

Březen

-

přebor školy v sálové kopané

-

krajské kolo SŠ v silovém víceboji

-

okresní kolo SŠ ve volejbalu

-

lyžařský výcvikový kurz prvních ročníků

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden
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Duben

Květen

Červen

Poznámka:

-

přebor školy v nohejbalu

-

okresní kolo SŠ v nohejbalu

-

přebor školy v malé kopané

-

turistický kurz 2. ročníků studijních oborů

-

okresní kolo SŠ v malé kopané

-

okresní kolo SŠ v plážovém volejbalu

Mimořádně mohou být zařazeny některé další sportovní akce, které vyplynou z OR
AŠSK, KR AŠSK a dalších tělovýchovných organizací. Upřesnění termínů
jednotlivých uvedených akcí bude v měsíčních plánech školy.
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