
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 2022/2023 

 

 Metodická a koordinační činnost  

• tvorba, následná realizace a kontrola plnění Minimální preventivní strategie školy  
•  zaměření se na prevenci nebezpečí na internetu  
• příprava aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, agresivního 

chování, kouření a alkoholismu a další  
• metodické vedení učitelů školy v oblasti prevence rizikového chování – vyhledávání 

problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy, atd.  
• koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 

kompetenci problematiku prevence rizikového chování  
• zajišťování a předávání odborných informací pedagogům školy – nabídky programů a 

projektů, metody a formy specifické primární prevence 

Poradenská činnost 

• vyhledávání a šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských 
služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajištění péče 
odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným 
poradcem a školním psychologem) 

• spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 
rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, sledování úrovně rizikového 
chování 

• příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování a koordinace poskytování 
poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou  

Informační činnost  

• zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o 
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 
pedagogům školy 

• prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a 
zkušeností 

• vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 
rizikového chování (Policie ČR, Městská policie, neziskové organizace, zdravotnická 
zařízení, atd.)  

Podmínky pro preventivní práci ve škole  

• aktivní zapojení žáků i pedagogů během realizace preventivních programů a projektů 
• možnost individuálních konzultací s metodikem prevence vždy, když je třeba  
• k dispozici schránka důvěry 
• informační nástěnka  
• pečlivé vedení dokumentace  

Studium, kurzy a školení  



• dle aktuální nabídky a finančních možností školy 

Spolupráce 

• úzká spolupráce s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky, vedením školy a 
zákonnými zástupci žáků 

• spolupráce s institucemi, které se zabývají preventivními programy ( PPP, Policie ČS, 
Ústav národního zdraví, neziskové organizace, …)  
 

Naše projekty 

• září – pomoc při navrácení celých kolektivů tříd po nuceném výpadku školní docházky 
z důvodu karantény, adaptační kurz 
vytváření nových kolektivů, pomoc při tvorbě třídních pravidel, zaměřit se na adaptační 
aktivity 
Preventivní program formou celoroční hry  – hra č. 1 - Virtuální svět jako fenomén 
teenage. 
Dobronauti celoroční program, pro žáky I. stupně 

• říjen –  dotazníkové šetření (anketa) na téma mediální závislost, zpracování výsledků, 
informace pro třídní učitele, interpretace výsledků na třídnických hodinách 
přednáška „Řekni drogám NE“  
třídnické hodiny 

• listopad – celoroční hra č. 2 témata dle potřeb Jutubeři – preventivní program zaměřený 
na prevenci rizikového chování na internetu 
třídnické hodiny 

• prosinec - Světový den AIDS, osobnost Fr. Mercuryho a dalších známých osobností trpících 
AIDS 
třídnické hodiny, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 

• leden – práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny 
téma hry č. 3 –  Jak dlouho prokrastinuješ? 
třídnické hodiny, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 

• únor - vědomostní test o nebezpečí rizikového chování – spolupráce s třídními učiteli 
třídnické hodiny, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 

• březen - zaměření se na knihy a četbu 
téma hry č. 4 – Jak jsou na tom hry a vy? 
třídnické hodiny, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 

• duben – práce na třídním kolektivu, spolupráce s metodikem prevence a školním 
psychologem, třídnické hodiny 

• květen – téma hry č. 5 -  Nebezpečí, které na vás číhá ve virtuálním světě.  
• práce na třídním kolektivu, spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem, 

třídnické hodiny 
• červen – hodnocení školního roku, dotazníky pro žáky, evalvace. 

 

 



  

              

  

 
 


