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Plán práce školního metodika prevence na jednotlivé měsíce 

školní rok  2019 / 2020 

 

Září  

 analýza situace na škole 

 zahájení činnosti školního poradenského pracoviště v novém školním roce 

 aktualizace informací na webu školy 

 vypracování MPP, plánování akcí 

 seznámení s dokumentací žáků se SVP, ochrana osobních údajů žáků (GDPR) 

 seznámení ZZ/rodičů v rámci zahajovací rodičovské schůzky s plánem připravovaných aktivit 

v rámci MPP 

 schránka důvěry pro žáky (umístěna v přízemí školní chodby) 

 schůzka s ředitelkou školy ohledně zajištění preventivních programů - zpracování plánu 

 preventivních programů pro školní rok 2019/2020 

 aktualizace informací v rámci vývěsek MPP ve škole 

 sledování adaptace žáků 1. ročníku ve škole a v novém třídním kolektivu 

 školení okresním metodikek prevence (18. 9.) 

 

Říjen  

 navázání spolupráce se SPC, KPPP a ostatními zařízeními 

 seznámení pedagogů s kompetencemi školního metodika prevence 

 konzultace zpracovaného MPP s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní 

 koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

 spolupráce s třídními učiteli a výchovnou poradkyní při zachycování varovných signálů 

spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů  

 CSS (Bílý nosorožec) přednášky 

 

Listopad  

 průběžné sledování situace ve škole, posilování pozitivních vztahů mezi dětmi 

 plnění MPP, metodická pomoc vyučujícím při vyhledávání a sledování problematických žáků 

 vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování 

 poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče 

odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli  

 seznámení ZZ/rodičů žáků s MPP 2019/2020 na třídních schůzkách 

 projektový den, organizovaný se soc. pedagogem 

 PČR přednášky 
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Prosinec  

 spolupráce s třídními učiteli a výchovnou poradkyní při řešení případných výchovných 

problémů žáků, spolupráce se ZZ/ rodiči žáků 

 prezentace preventivní práce školy 

 nástěnka MPP 

 posilování žádoucího chování mezi žáky (Advent, Vánoce ve škole,…) 

 PČR přednášky 

 

Leden  

 Prezentace výsledků preventivní práce školy 

 metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování, nastavení vhodné podpory směřující k odstraňování rizikového chování  

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

rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových 

faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole  

 HIV prevence, přednášky pro vyšší ročníky 

 

Únor  

 individuální pohovory s třídními učiteli o vyskytujících se problémech ve výuce/SPU, SPCH 

v jednotlivých třídách 

 

Březen  

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

rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových 

faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole  

 Etický kompas (Pavučina) 

 

Duben  

 koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů s odkazem na pomoc okresního metodika prevence 

 Etický kompas (Pavučina) 
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Květen  

 vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování 

poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům  

 Škola osobního života (sexuální výchova), přednášky 

 

Červen  

 vyhodnocení MPP za školní rok 2019/2020 

 kontrola realizace MPP školy, konzultace s ředitelkou školy 

 vedení a zpracování písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti 

školního 

 metodika prevence, navržená a realizovaná opatření 

 projektový týden, organizovaný se soc. pedagogem 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. David Neubert, školní metodik prevence 

 

 

V Ostravě dne 13.9. 2019 

                                                 ………………………………………………………………….. 
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