PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE
pro školní rok 2018/2019

Srpen / Září
 Evaluace MPP 2017/ 2018
 Tvorba MPP 2018/2019
 Korekce a tvorba plánu činnosti ŠPP
 Schůzka členů ŠPP
 Schůzka školního poradenského pracoviště(ŠPP) s pedagogy školy
 Informace a evaluace rizikového chování za školní rok 2017/2018
 Aktualizace a korekce dokumentů prevence – T:server, web školy (krizové scénáře, krizové scénáře
řešení šikany, MPP,..)
 Stanovení konzultačních hodin + tvorba informačního letáku
Říjen
 Prokazatelné seznámení pedagogického sboru s MPP a dalšími dokumenty z oblasti prevence
2018/2019
 Seznámení pedagogického sboru s prioritami ŠPP
 ŠPP – třídnická hodina s 1.ročníky ( PPT prezentace o činnosti ŠMP, informační leták – jaké služby
nabízím)
 Informativní seznámení s MPP 2018/2019 a dalšími dokumenty žáky školy (tvorba informačního
letáčku) a zákonné zástupce (internetová stránka školy + systém Bakaláři)
 Průběžná konzultace v rámci ŠPP
 Dotazníkové šetření rizikového chování (drogové a nedrogové závislosti)
 Evaluace dotazníkového šetření – zajištění besed, přednášek na dané téma
 Konference k primární prevenci
 Individuální konzultace

Listopad
 Konzultace členů ŠPP
 Průběžná konzultace aktuálních problémů s pedagogy, T.U.
 Spolupráce se Žákovskou radou
 Tvorba informačního letáku pro zákonné zástupce na tř.schůzky
 Dotazníkové šetření rizikového chování (šikana, kyberšikana)

 Evaluace dotazníkového šetření
 Zajištění besed, přednášek dle výsledků dotazníkového šetření

Prosinec
 Dotazníkové šetření rizikového chování (sexuální chování)
 Dotazníkové šetření o činnosti ŠPP pro pedagogy školy
 Evaluace dotazníkového šetření
 1.12.2018 Mezinárodní den boje proti AIDS –zajištění nástěnky, ev.charitativní sbírka,přednáška
 Spolupráce při realizaci Vánoční akademie
 Průběžná konzultace aktuálních problémů s pedagogy, T.U.
 Příprava programu pro děti z Dětského domova Kroměříž – dle poptávky

Leden
 Zajištění přednášek a besed dle výsledků dotazníkového šetření
 Spolupráce s TU,VP dle potřeby
 Shromažďování podkladů pro analýzu za 1.pololetí oblasti rizikového chování
 Příprava informací na ped.radu – oblast prevence, analýza rizikového chování
 Aktualizace dokumentů a podkladů T: server
 Konzultace členů ŠPP – vyhodnocení rizikového chování a nastavení strategie pro 2.pol.školního
roku
Únor
 Analýza rizikového chování za 1.pol.
 Informace o rizikovém chování za 1.pololetí – pedagogická rada
 Příprava informací o prevenci (pro účely lyžařského kurzu)
 Průběžná konzultace aktuálních problémů s pedagogy, T.U.
 Konzultace členů ŠPP
Březen
 Průběžná analýza rizikového chování žáků
 Spolupráce se Žákovskou radou
 Schůzka členů ŠPP

Duben
 Informační leták pro rodiče na tř.schůzky – výsledky rizikového chování
 Průběžná konzultace aktuálních problémů s pedagogy, T.U.
 Kontrola plnění plánu činnosti (opatření)

Květen
 Spolupráce při realizaci akcí (Centrum zdraví, Den ošetřovatelství)
 Konzultace členů ŠPP
 Průběžná konzultace aktuálních problémů s pedagogy, T.U.
 Shromažďování podkladů pro analýzu rizikového chování za 2.pololetí
 Dotazník pro pracovníky školy k činnosti ŠMP
Červen
 Analýza rizikového chování za 2.pol.
 Závěrečné hodnocení akcí za školní rok 2017/2018
 Evaluace činnosti ŠMP v končícím školním roce
 PPT prezentace pro budoucí 1.ročníky – schůzka s rodiči
 Schůzka členů ŠPP

Příloha č.1
1. Metodické a koordinační činnosti















Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí,
násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního
chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními
kolektivy apod.).
Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických
jevů.
Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence
rasizmu,xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci
problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a
s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími
zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči
v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně
osobních údajů.
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika
prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti





Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým
pracovníkům školy.
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně
patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny,
zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti
prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti






Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patalogického chování,
poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování
péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových
faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace
poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými
školskými zařízeními.

