
 

 

 

 

 

Plán práce školního metodika prevence 

2018 / 2019 

 
 

 

 

 

Září 

 

Vypracovat minimální preventivní program na školní rok 2018 / 2019 a plán práce školního 

metodika prevence pro školní rok 2018 / 2019.  

Zpracovat plán poskytování poradenských služeb a stanovit konzultační hodiny ŠMP. 

Začlenění primární prevence do učebních plánů. 

Vytvořit deník ŠMP. 

Seznámení zaměstnanců s minimálním standardem bezpečnosti. 

Aktualizace webových stránek. 

 

 

 

Říjen 

 

Aktualizovat seznam publikací, DVD, brožur, her s problematikou prevence rizikového 

chování a informovat o tom zaměstnance školy. 

Projektový den ke 100.výročí založení republiky. 

Přednáška o kyberšikaně pro studenty SŠ. 

Regionální konference metodiků prevence v Olomouci. 

Setkání s krajskou metodičkou prevence v PPP v Olomouci. 

Přednáška “Ozbrojený útočník ve škole“ pro provozní zaměstnance. 

 

 

 

Listopad 

 

Zajistit možnosti pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky 

primární prevence. 



Beseda s Policií ČR pro 1.stupeň ZŠ. 

Setkání metodiků prevence v Krajské PPP v Olomouci. 

Beseda o riziku sociálních sítí pro 2.stupeň ZŠ. 

Turnaj škol pro sluchově postižené v basketbalu dívek v Olomouci. 

Preventivní program v P – centru pro SŠ. 

 

 

 

Prosinec 
 

Beseda o šikaně pro 1.stupeň ZŠ. 

Beseda o šikaně pro 2.stupeň ZŠ. 

Přednáška pro provozní zaměstnance (Rizikový plán školy). 

Turnaj škol pro SP ve futsalu v Olomouci. 

Vánoční besídka školy. 

Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ v rámci setkání s bývalými zaměstnanci. 

Aktualizace webových stránek, nové příspěvky ŠMP pro rodiče. 

 

 

 

Leden 

 

Projednat na pedagogické radě prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového 

chování. 

Seznámit pedagogickou radu se závěry pohovorů s rodiči žáků a výchovné komise. 

Upozornit na problémové žáky a žáky s velkou mírou absencí.  

Projednat v pedagogické radě výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky). 

Zimní škola v přírodě. 

Projektový den. 

Beseda pro žáky 2.stupně o kyberšikaně. 

Beseda s Městskou policií pro druhý stupeň ZŠ 

 

 

 

Únor 

 

Kontrola učebních plánů, zda jsou zahrnuta témata -  nebezpečí ohrožující zdraví a život, 

zdravý životní styl, dopravní výchovu, ochrana člověka za mimořádných událostí, první 

pomoc při úrazech, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním 

zneužíváním. 

Kontrola zákazu kouření ve vnějších i vnitřních prostorách školy. 

Zpracovat analýzu příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření. 

Přednáška „Ozbrojený útočník ve škole“ pro učitele ZŠ. 

Setkání s vedením Oblastní unie neslyšících. 

Turnaj škol pro sluchově postižené v basketbalu na naší škole. 

Rizika internetu a komunikačních technologií – interaktivní seminář L. Látala (SŠ, ZŠ) 

 

 

 

 



Březen 

 

Projednat s pedagogickými pracovníky aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami. 

Beseda o kyberšikaně pro žáky 1. stupně ZŠ. 

Projektový den 

Přednáška „Ozbrojený útočník ve škole“ pro učitele SŠ. 

Cukrářská soutěž praktických škol v pečení muffin na naší škole.  

Exkurze – záchranná lékařská služba (SŠ) 

První pomoc – beseda pro SŠ. 

Aktualizace webových stránek, nové informace ŠMP pro rodiče. 

 

 

 

Duben 
 

Zpracovat analýzu příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření. 

Projednat na pedagogické radě integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (žáci z jiného kulturního prostředí, žáci sociálně znevýhodnění). 

Projednat na pedagogické radě prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového 

chování. 

Exkurze hasiči – 1. a 2. stupeň ZŠ 

„Drogy trochu jinak“ – interaktivní výukový program pro studenty a pedagogy SŠ. 

Organizace 5. ročníku Mezinárodní výtvarné soutěže Paleta ticha. 

Dopravní soutěž pro žáky ze škol pro SP. 

Bezpečný internet – interaktivní přednáška L. Látala ze společnosti Nebuď oběť (SŠ, ZŠ). 

 

 

 

Květen 
 

Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků. 

Upozornit na problémové žáky a žáky s velkou mírou absencí. 

Práce se vztahy, návykové látky, rizikové chování na počítači pro SŠ (P – centrum Olomouc). 

Setkání s krajskou metodičkou prevence pro žáky 2.stupně ZŠ. 

Projektový den. 

„Drogy trochu jinak“ – interaktivní výukový program pro studenty a pedagogy 2.stupně ZŠ. 

Přednáška o domácím násilí pro zaměstnance školy. 

Dopravní soutěž v Litovli (MŠ) 

 

 

 

Červen 

 

Den dětí pro žáky naší školy. 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2018/ 2019 

Projednat na pedagogické radě podklady pro hodnocení žáků na vysvědčení. 

Seznámit pedagogickou radu se závěry pohovorů s rodiči žáků. 

Vyhodnocení odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů. 



Kontrola průběhu a výsledků chování žáků na akcích pořádaných školou (školní výlety, školy 

v přírodě, exkurze, lyžařské kurzy). 

Zpracovat analýzu příčin záškoláctví včetně přijetí příslušných opatření. 

Projednat v pedagogické radě výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky). 

Připravit podklady pro vypracování výroční zprávy školy. 

Aktualizace webových stránek, informace ŠMP pro rodiče. 

 

 

 

 

6. 9. 2018 

 

Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence 

 

 

 

 

 

 
 


