
 

Plán práce školního metodika prevence - školní rok 2022/2023 

 

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje činnost 
metodickou, koordinační a poradenskou v problematice prevence rizikového chování. Mezi takové 
chování patří např. šikana, kyberšikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, 
agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Metodik zvyšuje všeobecnou 
informovanost mezi všemi osobami, které jsou zapojeny do školního procesu, tedy mezi rodiči, učiteli 
a žáky. Jde mu o maximální prevenci výše zmíněných jevů. K jeho náplni práce dále patří úzká 
spolupráce s třídními učiteli a podpora bezpečného a zdravého klimatu ve třídě a škole. Vyhodnocuje 
také varovné signály, které mohou být spojeny s možností výskytu rizikového chování. Školní metodik 
je členem školního poradenského pracoviště a je podřízen řediteli školy. 

O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Cíl metodika prevence: 

Ve školním roce 2022/2023 se zaměří na prevenci rizikového chování a vztahy v třídních kolektivech. 
Tyto dva faktory považuje za jedny z nejdůležitějších pro zdravé klima školy (třídy), které je nutné 
k tomu, aby mohly být maximálně naplněny výchovně vzdělávací procesy. Vztahy v třídních 
kolektivech prošly během období pandemie Covid 19 těžkou zkouškou a stále je nutné na nich pracovat 
a eliminovat škody, které nepřítomnost žáků ve škole více či méně napáchala. Metodik prevence proto 
pokládá za velmi důležité pracovat s žáky v pravidelných třídnických hodinách a zaměřit se tak na 
znovuobnovení žákovských vztahů i na vztah učitel - žák.  

 

Náplň práce školního metodika prevence:  

- zajišťuje přípravu Preventivního programu: podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a 
podmínek ho inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost 

- navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro realizaci preventivního programu 

- zajišťuje průběžnou práci s třídními kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení 
sociální klima školních tříd a potažmo celé školy 

- poskytuje odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní 
výchovy do výuky 

- poskytuje odborné informace z oblasti prevence, pravidelně informuje o vhodných aktivitách 
pořádaných různými odbornými zařízeními 

- sleduje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich 
řešení 

- má na starosti nástěnku pro žáky s tématy problematiky sociálně patologických jevů u dětí a 
mládeže 



- zajišťuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti 
sociálně patologických jevů 

- spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních 
kolektivů 

- společně s výchovným poradcem sleduje chování žáků po dobu školní docházky  
a navrhuje způsoby řešení závadového chování žáků 

- podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit a pomáhá při vytváření 
jejich nabídky 

- vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací 
- vzdělává se, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní 

 

Metody:  

Kromě tradičních výchovně - vzdělávacích metod budou využívány:  

o metody aktivního sociálního učení  
o komunikace, řešení konfliktů, psychosociální hry 
o exkurze, zájezdy, výlety, projektové dny 
o výchovně - vzdělávací pořady pro žáky, besedy a přednášky s odborníky  

Formy realizace preventivního programu budou probíhat:  

o prostřednictvím školního metodika prevence, výchovného poradce (konzultační hodiny), 
vedení školy, třídního učitele v jednotlivých vyučovacích předmětech  

o v rámci třídnických hodin probíhajících jednou za měsíc v každé třídě 
o prostřednictvím spolupráce s rodiči (individuální pohovory, třídní schůzky, konzultace) 
o možností individuálního pohovoru žáka s pedagogem  
o prostřednictvím spolupráce s institucemi 
o prostřednictvím besed a odborných přednášek 
o aktuálními informacemi na nástěnkách  
o možností anonymního vyjádření (schránka na dotazy umístěná v přízemí budovy, žáci jsou o 

její přítomnosti a funkci informováni)  

Spolupráce s učiteli 

o předávaní informací o problémových žácích, spolupráce při řešení rizikového chování 
o předávání nových informací v oblasti rizikového chování 
o školní metodik poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým 

pracovníkům školy 

Spolupráce s rodiči 

o informace o aktivitách školy (rodičovské schůzky, aplikace Bakaláři, webové stránky školy 
aj.) 

o pravidelné informace o problémech žáků  
o metodická pomoc při řešení rizikového projevu chování  
o poskytování informací rodičům i žákům o způsobu řešení přestupků, seznámení s 

výchovnými opatřeními za porušení školního řádu  
 

 



 

Spolupráce s dalšími institucemi:  

Na zajištění poradenské činnosti při primární prevenci i při řešení aktuálních problémů, diagnostiky, 
dalšího vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se podílejí:  

o školní metodička prevence 
o okresní metodik prevence  
o Pedagogicko-psychologická poradna Teplice  
o Květina, z.s. , Nezisková organizace  
o Policie ČR, Městská policie Dubí  
o Probační a mediační služba Teplice 
o Odbor sociálně-právní ochrany dětí Teplice   

 

Orientační plán besed: 
V tomto školním roce plánujeme návštěvu pracovníka Policie ČR, který uskuteční se žáky 
pravidelnou besedu zaměřenou především na bezpečnost dětí a mladistvých. Tato beseda proběhne 
na obou stupních naší školy. Plánujeme také návštěvu organizace BanalFatal, jehož pracovníci žáky 
seznámí s příčinami úrazů páteře a také jak jim předcházet. Do školy budou zvány i další organizace, 
které žáky seznámí s prevencí šikany, kyberšikany, bulimie a anorexie.  

Volnočasové aktivity:  
Primární prevenci sociálně patologických jevů realizujeme rovněž nabídkou aktivit vedoucích ke 
smysluplnému trávení volného času. Obvykle nabízíme žákům následující kroužky: keramika, vaření, 
deskové hry, sborový zpěv, anglický a německý jazyk. 
 

Pravidelné každoroční akce: 

- Konzultace s rodiči a žáky, třídní schůzky 
- Zápis do 1. třídy          
- Recyklace, třídění odpadu  
- Den Země 
- Den jazyků 
- Noc ve škole   
- Návštěvy divadla a kina 
- Návštěva domova důchodců Dubí   
- Návštěva ÚP Teplice   
- Exkurze Praha  
- Výlety jednotlivých tříd  
- Florbalový turnaj          
- Plavecký výcvik 
- Turnaj ve vybíjené         
- Taneční odpoledne – vystoupení žáků školy   
- Sportovní den 1. a 2. stupně  
- Dopravní výchova  
- Vánoční tvoření ve třídách i školních družinách  
- Podzimní tvoření ve třídách i školních družinách 
- Projektové dny 



- Vánoční akademie školy 
 
Řešení problémů 

V případě výskytu rizikového chování bude postupováno podle školního řádu, pravidel pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků a pokynů MŠMT.  

Na pohovoru se žákem/zákonným zástupcem žáka se aktivně podílejí třídní učitel, výchovný 
poradce, školní metodik prevence, případně ředitelka školy nebo její zástupkyně.  
 

Časově tematický plán 

Září 

Ø Tvorba preventivního programu školy na školní rok 2022/2023 (sepsala  
Mgr. Dominika Nedvědová) 

Ø Vytvoření nástěnky pro žáky s problematikou rizikového chování u dětí a mládeže, schránka na 
dotazy  

Ø Seznámení žáků a rodičů se školním metodikem prevence 
Ø Vypracování plánu práce ŠMP 
Ø Třídní schůzky (v 1. a 6. třídě seznámení s novými třídními učiteli) 

 

Říjen 

Ø Konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø Kontrola učebních plánů, zda jsou zahrnuta témata - nebezpečí ohrožující zdraví a život,  
            zdravý životní styl, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, první 
            pomoc při úrazech, prevence sociálně patologických jevů – drogy, alkohol, kouření, 
            kriminalita, ochrana před sexuálním zneužíváním, pohlavní nemoci, rasismus, xenofobie 
Ø Aktualizace seznamu publikací, brožur, her s problematikou prevence rizikového      
            chování, seznámení se změnami pedagogické pracovníky školy 
Ø Psychohygiena - vytvoření informativní nástěnky 
 

Listopad 

Ø konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø konzultace s rodiči a žáky 
Ø Prevence poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie) - vytvoření informativní nástěnky 
 

Prosinec 

Ø      konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø      Světový den boje proti AIDS (1. prosince) 
Ø      Zdravý životní styl - vytvoření informativní nástěnky 
 

Leden 

Ø     konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø     Prevence kyberšikany, šikany - vytvoření informativní nástěnky 



 

Únor   

Ø konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø Mezinárodní den bezpečného internetu (10. únor) 
Ø Prevence rizikového chování - bezpečnost na ulici a na silnici - vytvoření informativní 

nástěnky 
 

Březen 

Ø konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace (21. března) 
Ø Prevence záškoláctví a vandalismu - vytvoření informativní nástěnky 

 
Duben 

Ø konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø Den Země (22. dubna) 
Ø Matka Země – ochrana přírody - vytvoření informativní nástěnky 

 
Květen 

Ø konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø Tolerance k lidem s odlišnostmi - vytvoření informativní nástěnky 

 
Červen 

Ø konzultace s učiteli - chování žáků o přestávkách i při vyučování 
Ø hodnocení plnění preventivního programu školy 
Ø Mezinárodní den boje proti drogám (26. června) 
Ø Prevence užívání návykových látek - vytvoření informativní nástěnky 

 

Během celého školního roku probíhají individuální konzultace školního metodika prevence se 
žáky, rodiči a vyučujícími. Školní metodik prevence na pedagogických radách pravidelně informuje 
ředitelku školy a ostatní učitele o plnění školního preventivního programu, seznamuje je se závěry 
pohovorů s rodiči žáků a výchovných komisí. Dále upozorňuje na problémové žáky a žáky s vysokou 
absencí.  

V Dubí, dne 1. září 2022              Mgr. Dominika Nedvědová, školní metodik prevence 

 

Konzultační hodiny:  
úterý 14:00 – 15:00 (případně po vzájemné domluvě), sborovna 2. stupně 


