Plán práce školního metodika prevence
školní rok 2022/2023
Metodik prevence:

Ing. Dana Landová

Konzultační hodiny:

úterý 11:40 – 12:30

Místnost:

kabinet K8 v přízemí

Kontakt:

mobil: 72787832, email: landova vos-kh.cz

Lze si domluvit individuální termín osobně v době přestávky nebo prostřednictvím mobilu či
emailu. Pro individuální konzultaci jsou k dispozici prostory, které jsou vyhrazeny pro
poskytování poradenských služeb.
Metodická a koordinační činnost
1.

Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy.

2.

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.

3.

Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s
třídními kolektivy apod.).

4.

Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů.

5.

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.

6.

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.

7.

Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

8.

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnost
1.

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologick ýc h
jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární
prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2.

Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
zkušeností.

3.

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 i jednotliví odborníci).

Poradenská činnost
1.

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologické ho
chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními
učiteli).

2.

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.

3.

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.

Plán práce
Září
organizace a zajištění adaptačního kurzu pro první ročníky
setkání s žáky prvních ročníků
dotazník po absolvování AK a jeho zpracování
usnadnění přechodu ze ZŠ
příprava podkladů pro minimální preventivní program školy
Říjen
tvorba minimálního preventivního programu
úprava a aktualizace krizových plánů školy
sledování docházky žáků
monitorování problémových projevů chování
Listopad
setkání se školními metodiky prevence na školách v okrese Kutná Hora (PPP)
spolupráce s Domovem mládeže
Bobřík informatiky
Prosinec
organizace sbírky Červená stužka
podání žádosti o grant na Městský úřad Kutná Hora
tradiční vánoční hodina

Leden
projekt „Sám sebou II“ – zajištění fotodokumentace, článku
zajištění dotačního příspěvku, závěrečná zpráva
pomoc při řešení kázeňských přestupků v jednotlivých třídách
Únor
vyhodnocení 1. pololetí, rozhovory s učiteli, náměty práce
monitorování problémových projevů chování
zajištění školního kola soutěže Prezentiáda
zajištění besedy na základě sbírky Červená stužka
Březen
beseda „Od závislosti ke smrti“ pro 2. ročníky
podání žádosti o grant na Městský úřad Kutná Hora
monitorování problémových projevů chování
Duben
beseda „Skrytá nebezpečí internetu“ pro 1. ročníky
příprava informačního dopisu pro přijaté žáky
monitorování problémových projevů chování
Květen
preventivní akce pro první ročníky
zajištění dotačního příspěvku, závěrečná zpráva
schůzka s rodiči žáků budoucích prvních ročníků
Červen
utužování vztahů ve třídních kolektivech, spolupráce s třídními učiteli
monitorování problémových projevů chování
vyhodnocení 2. pololetí
evaluace MPP
Průběžně dle potřeby
kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
rozhovory se žáky a rodiči na základě jejich individuálního zájmu
spolupráce s PPP a dalšími organizacemi
Metody práce






pozorování – hlavní zdroj informací o žácích
rozhovor
dotazník
besedy, přednášky
koordinace další odborné péče

Propagace




návštěva metodika a výchovného poradce ve třídách (průběžně, dle potřeby)
informativní nástěnka v přízemí
nástěnka pro volný čas



webové stránky naší školy – www.voskh.cz

Dokumentace v práci metodika prevence





minimální preventivní program, krizové plány
zápisy z jednání
kontaktní adresy
legislativa

