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Metodická a koordinační činnost 

 tvorba, následná realizace a kontrola plnění Minimální preventivní strategie školy 

 zaměření se na prevenci nebezpečí na internetu 

 příprava aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, agresivního chování, kouření 

a alkoholismu a další 

 metodické vedení učitelů školy v oblasti prevence rizikového chování – vyhledávání problémových 

projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy, atd. 

 aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávání a na integraci žáků-cizinců 

 koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence rizikového chování 

 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v  poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování  

 zajišťování a předávání odborných informací pedagogům školy – nabídky programů a projektů, 

metody a formy specifické primární prevence 

Poradenská činnost 

 vyhledávání a šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto 

žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajištění péče odpovídajícího odborného pracoviště 

(ve spolupráci s třídními učiteli) 

 spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 

rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, sledování úrovně rizikového chování  

 příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování a koordinace poskytování poradenských 

a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými poradenskými zařízeními 

Informační činnost 

 zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách 

programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy 

 prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností 

 vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového 

chování (Policie ČR, Městská policie, neziskové organizace, zdravotnická zařízení, atd.) 

Podmínky pro preventivní práci ve škole 

 aktivní zapojení žáků i pedagogů během realizace preventivních programů a projektů 

 možnost individuálních konzultací s metodikem prevence vždy, když je třeba 

 k dispozici schránka důvěry 

 informační nástěnka 

 pečlivé vedení dokumentace 

 

Studium, kurzy a školení 

 dle aktuální nabídky a finančních možností školy 



 

Spolupráce 

 úzká spolupráce s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky, vedením školy a zákonnými 

zástupci žáků 

 spolupráce s institucemi, které se zabývají preventivními programy  ( PPP, Policie ČS, Ústav 

národního zdraví, neziskové organizace, …) 

Naše projekty 

 září – pomoc při navrácení celých kolektivů tříd po nuceném výpadku šk. docházky z důvodu 

karantény 

 co dělat když….projektové hodiny zaměřené na krizové situace způsobené možností nákazy 

nebezpečnou nemocí 

 vytváření nových kolektivů, pomoc při tvorbě třídních pravidel, zaměřit se na adaptační aktivity 

 říjen – dotazníkové šetření „Jsi závislý na mobilním telefonu?“ – zpracování výsledků, informace pro 

třídní učitele, interpretace výsledků na třídnických hodinách 

 listopad – preventivní program zaměřený na prevenci rizikového chování na internetu, spolupráce 

s kampaní kolem filmu „V síti“, přednáška na téma kyberšikany pro rodiče 

 prosinec – Světový den AIDS, osobnost Fr. Mercuryho a dalších známých osobností trpících AIDS 

 leden – přednáška o riziku kouření, akce „Normální je nekouřit“ 

 únor – vědomostní test o nebezpečí rizikového chování – spolupráce s třídními učiteli a učiteli OV 

 březen – zaměření se na knihy a četbu, „Čte celá Valentka“ 

 duben – sexuální výchova, přednáška pro dívky Znáš své tělo, obdobná přednáška se sexuální 

tematikou pro chlapce 

 květen – projektový den zaměřený na preventivní aktivity  

 další akce dle aktuální nabídky 
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