
Plán práce školního metodika prevence rizikového chování 
školní rok  2018/2019 

 
Školní metodik prevence: Mgr. Zuzana Piščáková 
Konzultace 
žáci :  úterý 7. 20 – 7. 40 hod. 

rodiče: kdykoliv mimo vyučování po předchozí telefonické domluvě, či elektronickou poštou 

 
 

1. Spolupráce s pedagogickým sborem 
 
1.1 Seznámení ŘŠ s podrobnostmi MPP na školní rok 2018/2019 

 filozofie a podrobný obsah Minimálního preventivního programu 
 informace o primární prevenci (specifické i nespecifické), plánované akce 
 finanční a materiální požadavky 
 kompetence, zodpovědnost 
 předběžné termíny jednotlivých preventivních aktivit 
 školní řád 
 případná domluva školení pedagogického sboru 
 domluva informování rodičů žáků 

termín: září 2018 
 

1.2 Příprava pomůcek 
 odborná literatura, časopisy, video 
 kontakty (telefonické, webové adresy) 
 nástěnky ŠMP, schránka důvěry 
 informace pro rodiče – pro 1. a 2. stupeň 
 dokumenty primární prevence 
 legislativa školního metodika prevence 
 učební plány se zdůrazněním témat prevence SPJ 
 konzultační hodiny 

termín: září 2018, aktualizace v průběhu roku 
 

1.3 Domluva s VP, ŠPP 
 kompetence 
 předávání informací 
 příprava pomůcek a materiálů 
 konzultace pro rodiče a žáky 
 vedení spisové agendy 
 jednání s rodiči, se žáky, výchovné komise 
 kontaktní adresy a telefony 

termín: celoroční spolupráce v průběhu školního roku 
 

1.4 Detailní rozpracování preventivních aktivit s pedagogy I. a II. stupně, kteří konají          
       preventivní aktivity v rámci výuky 

 vypracování tematických a časových plánů s označením témat prevence nežádoucího chování žáků 
 tematické plány pro 1. – 5. ročník a 6. – 9. ročník – školní vzdělávací program Škola spolu 
 tabulky primární prevence – příloha třídních knih 

termín: září 2018 
 
 
 



 
 

1.5 Detailní vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy I. a II. stupně, kteří konají     
  preventivní aktivity v rámci výuky 

 písemné vypracování (témata, techniky, ve kterém ročníku a předmětu) 
 odevzdání tabulek primární prevence z třídních knih jednotlivých tříd 
 odevzdání hodnocení primární prevence ve školním roce (vedení školy, PPP) 

termín: červen 2019 
 
 

2. Spolupráce s rodiči 
 
2.1 Seznámení rodičů se ŠMP 

 představení na třídních schůzkách rodičům prostřednictvím třídních učitelů, na jednání školské rady 
 termín konzultačních hodin 
 označení kabinetu ŠMP, telefon 
 obsah práce ŠMP 
 informace o ŠMP v žákovských knížkách 
 zveřejnění informací na webových stránkách školy 

termín: září 2018 

 
 

2.2 Proškolení rodičů v problematice nežádoucího chování žáků – aktuální situace,    
       diagnostika, řešení, prevence formou besed a přednášek   

 drogy (alkohol, cigarety) 
 šikana, vztahy v kolektivu 
 extremismus, rasismus, sekty, subkultury mládeže … 

termín: v průběhu školního roku dle aktuální situace či potřeby 
 

2.3 Konzultace, krizová intervence 
 ve spolupráci s ŠPP, TU, ŘŠ – poskytovat žákům a jejich rodičům konzultace v problematice nežádoucích 

projevů chování 
 aktuální kontakty a spolupráce s institucemi 

termín: průběžně 
 

2.4 Třídní schůzky a konzultační dny pro rodiče 
termín: v průběhu školního roku 
 
 
 
 
 


