Plán práce metodika prevence
na školní rok 2021-2022
metodik prevence: Jakub Malý
konzultační hodiny pro žáky a rodiče: Pondělí 11:45 – 13:30 hod
Středa 11:45 – 12:30 hod
Čtvrtek 9:50 – 10:50 hod
(nebo kdykoliv po domluvě)

Plán a cíle práce:
I.
- sestavování a postupná realizuje Minimálního preventivního programu na škole

- poskytování poradenské pomoci rodičům a žákům v oblasti rizikového
chování, zneužívání návykových látek a šikany
- spolupráce se státními institucemi (Policie ČR), Pedagogicko –
psychologickou poradnou, neziskovými organizacemi
-podle potřeby zajišťování kontaktů na další státní, nestátní a zdravotnické
organizace
- umožnit žákům využívat v rámci prevence rizikového chování
schránku důvěry, nebo portál nenech to být (www.nntb.cz).
- poskytování individuálních konzultací nepřetržitě
- objednávání preventivních akcí pro naši školu
- spolupráce s okresním/krajským metodikem prevence
- podle časových možností začleňovat do výuky dotazníky a formuláře na
zjišťování výskytu šikany a dalších nežádoucích jevů na naší škole
- sledovat dění ve škole, všímat si vztahů mezi žáky
- podpora práce školního parlamentu
- sledování všech školních akcí a postupná aktualizace
- nástěnky s aktuální tématikou – monitorování dění „venku“ (upozornění na
vše, co může negativně ovlivnit výchovu dětí
II.
- vytváření pozitivního klimatu na škole – vztahy mezi žáky i zaměstnanci
- zapojení žáků do všech aktivit tak, aby sami sledovali dění ve škole, snažili se
potlačit nepříznivé vlivy a řešili problémové situace
- vytvoření široké nabídky volnočasových aktivit pro všechny žáky

III.
- podporovat projekty zaměřené na ekologii, například sběr vysloužilých
elektrospotřebičů v rámci Dne Země
- podpora zdravého životního stylu (zaměřit se v hodinách Občanské výchovy)
IV.
- předávání odborného materiálu žákům a rodičům na třídních schůzkách
- účast na školících akcích - poznatky předávány dalším pedagogickým
pracovníkům
- úzká spolupráce s výchovným poradcem
- informování pedagogického sboru o dění na škole na pedagogických radách
Stanovené cíle můžeme realizovat pouze:
- ve spolupráci s rodiči, žáky, členy pedagogického sboru
- se státními a nestátními institucemi a různými odborníky
- ve spolupráci s okresním metodikem prevence

Ve Štětí
Dne 1. 9. 2021

Metodik prevence
Jakub Malý

