
 

Plán práce školního metodika prevence 2020/2021 

 

Příloha Preventivního programu školy zpracovaného pro školní rok 2020/2021 

 

Roční plán práce školního metodika prevence 
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1. Úvod 

Ve školním roce 2019/2020 se z důvodu uzavření škol v celé České republice (pandemie 

covid-19) některé z aktivit Plánu práce školního metodika prevence na školní rok 2019/2020 

nekonaly. Nyní je opět do plánu zařazujeme. Plnění plánu však záleží na aktuální situaci 

související s nákazou covid-19. V průběhu distanční výuky zůstával školní metodik prevence 

s žáky i pedagogy v online kontaktu. Pedagogům všech stupňů školy byla e-mailovou 

korespondencí doporučena videa a výukové materiály týkající se bezpečného pohybu 

na internetu a také tipy pro žáky na smysluplné trávení volného času. Velkým přínosem 

v prevenci proti izolaci nejen pro žáky byly herní, soutěžní, kulturní a sportovní aktivity, které 

žákům, jejich rodičům, ale i zaměstnancům dostupnou formou nabízely kolektivy jednotlivých 

pedagogických úseků školy. Tyto aktivity významně doplnilo pravidelné vydávání mimořádných 

čísel školního časopisu Sluchoviny. V době nouzového stavu probíhala veškerá spolupráce školy 

s rodiči a spolupráce všech zaměstnanců online.  

Plán práce školního metodika prevence (ŠMP) vzniká ve spolupráci školního metodika 

prevence s jednotlivými pedagogickými úseky a ředitelstvím školy. Na jeho plnění, respektive 

na plnění Minimálního preventivního programu, se podílí všichni zaměstnanci tak, aby žáci 

navštěvující školu měli v průběhu školního roku co nejvíce příležitostí se odpovídající formou 

seznámit s problematikou rizikových chování a byli tak připraveni na samostatný život 

ve většinové společnosti. 

Školní metodik prevence pro vzdělávání v oblasti primární prevence využívá také 

pestrého výchovně-vzdělávacího programu všech stupňů škol, které v organizaci působí. 

Prostřednictvím přirozených aktivit připravovaných v průběhu školního roku pro děti a žáky tak 

neformálně vzdělává v oblasti primární prevence a naplňuje svůj plán. Z tohoto důvodu 

se aktivně podílí na mnoha školních aktivitách.  
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2. Plán práce  

Září 

 Preventivní program školy na školní rok 2020/2021 – zpracovat. 

 Deník ŠMP pro školní rok 2020/2021 – založit. 

 Plán preventivních aktivit pro školní rok 2020/2021 – zpracovat. 

 Plán poskytování poradenských služeb – zpracovat. 

 Konzultační hodiny ŠMP – stanovit a zveřejnit. 

 Roční učební plány – primární prevenci zavést do ročních učebních plánů – zajistit 

ve spolupráci se zástupci ředitelky školy pro jednotlivé typy škol (nebezpečí ohrožující 

zdraví a život, zdravý životní styl, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných 

událostí, první pomoc při úrazech, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před 

sexuálním zneužíváním, kyberšikana...).  

 Mateřská škola:  

- Projektový den MŠ s názvem O dřevěném panáčkovi, hraná pohádka zaměřená 

na podporu slušného chování a dobrých mezilidských vztahů. 

- Pohádka Ivanka je nemocná  bude v MŠ probíhat po celý školní rok. Podpora 

správných hygienických návyků a zodpovědnost za zdraví své i druhých. 

- Celorepubliková kampaň s názvem Celé Česko čte dětem – pomocí pohádek  

se v MŠ vždy 1. den v daném měsíci děti seznamují s žádoucí a nežádoucí 

formou chování. Pomocí dramatizace daného příběhu či pohádky si děti 

upevňují správné vzorce chování. 

 Základní škola: 

- Nabídka preventivních programů pro I. stupeň ZŠ.  

- Během 1. pololetí školního roku 2020/2021 školní metodik prevence navštíví 

jednotlivé třídy I. stupně ZŠ. Seznámí se s danou třídou a osobně třídním. 

učitelům nabídne aktivity na třídnické hodiny a různé preventivní programy. 

 Střední škola: 

- Vytvoření plakátu na téma tísňová linka, Linka bezpečí. 

- Rozbor preventivního filmu Jakub, zpracované téma ve filmu domácí násilí. 

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc září.  
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Říjen  

 Seznam publikací, DVD, brožur, her s problematikou prevence rizikového chování – 

aktualizovat a informovat zaměstnance školy. 

 Webové stránky – aktualizovat oblast primární prevence ve spolupráci se správcem 

školních webových stránek. 

 Seznámení pedagogického sboru s preventivními filmy v termínu 26. – 27. 10. 2020  

- Filmy, které pomáhají (Jakub, Sami, Mezi námi, Mezi stěnami, Na hraně, Abstinent)   

+ metodické materiály pro učitele.  

 Střední škola:  

- Přednáška Osobní bezpečnost v kyberprostoru s Policií ČR, poručík Piňos, v termínu  

6. 10. 2020. 

 Základní škola: 

- Projektový den ZŠ s názvem Stopy zmizelých – třídy IX., X.A, X.C. 

 Účast metodika prevence na vzdělávacích akcí pořádané PPP a SPC Olomouckého 

kraje (OK): Setkání školních metodiků prevence. 

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc říjen. 

 

Listopad 

 Pedagogická rada:  

- projednat 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 výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky). 

 Střední škola: 

- Projektový den SŠ Dary moře proběhne v termínu 25. 11. 2020. 

 Účast na vzdělávacích akcí pořádané PPP a SPC OK: 

Regionální konference primární prevence rizikového chování Olomouckého kraje, 

téma: Třídnické hodiny. 

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc listopad. 
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Prosinec  

 Přednášky s Policií ČR na 2. pololetí školního roku 2019/2020 – zajistit termíny, 

informovat vedoucí úseků. 

 Vánoční besídka školy – ve spolupráci se všemi úseky školy a rodiči žáků školy.  

Popř. film zprostředkovat elektronicky. 

 Mateřská škola: 

- Vánoční besídka pro rodiče a přátele naší školky – projet zaměřen na pěstování 

potřeby dělat radost, dát dárek, rozdělit se. 

 Střední škola:  

- Projektový den SŠ s názvem Divadelní představení pohádky pro MŠ a ZŠ. 

Alternativně prostřednictvím filmu. 

- Ježíšek přijede do Domova pro seniory Senecura Olomouc, finanční sbírka SŠ 

na nákup vánočních dárků pro seniory. 

 Vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ v rámci setkání bývalých zaměstnanců školy. 

Alternativně videozáznam poslat spolu s přáním k Vánocům a novému roku 

elektronicky. 

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc prosinec. 

 

Leden  

 Pedagogická rada:  

- projednat 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 výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky). 

 Zimní škola v přírodě – zařadit ve spolupráci s hlavními vedoucími ZŠ a SŠ 

problematiku preventivního programu.  

 Střední škola: 

- Projektový den SŠ Netradiční pohybové aktivity ve spolupráci s pí L. Fasnerovou – 

Centrum pohybu v Olomouci. 

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc leden. 
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Únor  

 Roční učební plány – ověřit ve spolupráci s pedagogy plnění témat Preventivního 

programu v prvním pololetí a ověřit jejich zařazení do 2. pololetí.  

 Zákaz kouření – kontrola dodržování zákazu kouření ve vnějších i vnitřních prostorách 

školy vč. elektronických cigaret. 

 Smlouvy s nájemci – kontrola plnění zákazu kouření ve vnějších i vnitřních prostorách 

školy vč. elektronických cigaret – ve spolupráci se správci pronajímaných prostor. 

 Analýza případných příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření – 

zpracovat.  

 Návštěva P-centra ZŠ – program Kamarád. 

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc únor. 

 

Březen  

 Aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání, zneužívání sektami – projednat s pedagogickými pracovníky. 

 Střední škola: 

- Kuchařská soutěž žáků praktických škol v kraji organizovaná naší SŠ. 

- Beseda první pomoc SŠ – zorganizovat.  

 Nové informace ŠMP pro rodiče – připravit, projednat, předat. 

 Internát:  

- Turnaj v basketbalu ČR pro sluchově postižené žactvo. 

 Přednášky pana Petra Eisnera, DiS v termínu 24. 3. 2021: 

- téma Sexualita u lidí s postižením přednáška určená pro zaměstnance školy,  

- téma  Jak podpořit dítě s postižením v období puberty? Přednáška určená pro rodiče.  

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc březen. 

 

Duben  

 Pedagogická rada:  

- projednat prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového chování, 

- seznámit pedagogickou radu se závěry pohovorů s rodiči žáků a výchovné komise, 
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- upozornit na problémové žáky a žáky s velkou mírou absencí, 

- projednat výchovná opatření (pochvaly, napomenutí, důtky). 

 

 Velikonoční kruhové tance s tvořením pro zaměstnance, žáky školy a jejich rodiče  

– ve spolupráci s Nadačním fondem při škole.  

 Základní škola 

- Mezinárodní výtvarná soutěž Paleta ticha pro sluchově postižené žáky. 

- Projektový den ZŠ s názvem Čtení nás baví určený pro 1. stupeň ZŠ. 

- Aprílová kachna – soutěž v plavání pro sluchově postižené. 

 Mateřská škola 

- Velikonoční tvořivá dílna v MŠ pro rodiče a děti (neformální třídní schůzka, tvoření 

jarních a velikonočních.  

- Dopravní soutěž pro MŠ s městskou policií v Rozáriu – ve spolupráci s ŠMP a MŠ. 

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc duben. 

Květen  

 Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva ve Valašském Meziříčí – účast 

žáků celé školy – ve spolupráci s vedoucími.  

 Mistrovství ČR neslyšících ve fotbale – ve spolupráci s internátem.  

 Mistrovství ČR neslyšících v atletice Olomouc – ve spolupráci se ZŠ.  

 Dopravní výchova (hřiště v Litovli) – ve spolupráci s MŠ.  

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc květen. 

 

Červen  

 Den dětí pro žáky naší školy – ve spolupráci se zaměstnanci celé školy. 

 Projektový den ZŠ  s názvem  Dopravní výchova a základy zdravovědy. 

 Minimální preventivní program 2019/2020 – vyhodnotit. 

 Analýza příčin případného záškoláctví žáků včetně návrhu příslušných opatření – 

zpracovat. 

 Pedagogická rada: 

- projednat podklady pro hodnocení žáků na vysvědčení z pohledu ŠMP, 

- seznámit pedagogickou radu se závěry pohovorů s rodiči žáků, 
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- předložit analýzu příčin případného záškoláctví žáků včetně, projednat navržená 

opatření, jejich přijetí, 

- předložit vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2019/ 2020, 

- předložit a projednat návrhy řešení, programu a spolupráce ŠMP s pedagogy na 

následující školní rok. 

 Rozloučení s předškoláky – odpoledne s rodiči a zástupci školy – ve spolupráci s MŠ. 

 Rozloučení se žáky končící ZŠ den s rodiči a zástupci školy – ve spolupráci se ZŠ. 

 Rozloučení se žáky končící SŠ den s rodiči a zástupci školy – ve spolupráci se SŠ. 

 Termíny aktivit zavést do měsíčního plánu školy na měsíc červen. 

 

3. Závěrečná ustanovení 

 Termíny jednotlivých akcí školní metodik prevence vždy předem projedná 

prostřednictvím porady vedení a včas zveřejní. 

 Všechny uvedené aktivity ŠMP připravuje ve spolupráci s jednotlivými stupni škol, 

organizátory, hlavními vedoucími a vhodnou formou, pro věkovou kategorii dětí a žáků  

a vlastní akci, zařazuje realizaci Plánu práce ŠMP a Preventivního programu. 

 Plnění Plánu práce školního metodika prevence je přímo závislé na epidemické situaci 

v ČR. Škola bude hledat v případě potřeby alternativní způsob splnění jednotlivých 

úkolů.  

 Kontrolou plnění Plánu práce ŠMP jednotlivými stupni škol je pověřena školní 

metodička prevence. 

 

 

 

Olomouc 1. 9. 2020 

 

Zpracovala Mgr. Regina Valentíková, ŠMP 

 

 

 

Schválila Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy 
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