
Školní rok 2021/2022 

Plán práce školního metodika prevence 

 

Úkoly: 

Srpen: 

- Zákaz kouření – kontrola označených prostor školy viditelnou grafickou značkou „Kouření 
zakázáno“ 

Září 

- zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování 
(výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel, nepedagogičtí pracovníci,..) 

- zapracovat problematiku prevence rizikového chování do školních dokumentů (školní řád, 
ŠVP, plány práce…) 

- zpracovat seznam učebních pomůcek a učebnic s problematikou prevence rizikového 
chování, informovat pedagogické pracovníky 

- zpracovat plán akcí zaměřený na prevenci rizikového chování 
- zapracovat problematiku prevence rizikového chování do plánu dalšího vzdělávání 

pracovníků 
- projednat doporučenou úpravu školního řádu ve vztahu k rizikovému chování 
- zapracování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány 

státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie 
ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace, krizová centra 

- zpracovat plán poskytování poradenských služeb ve škole, informování žáků a zákonných 
zástupců,.. 

Říjen 

- projednat s pedagogickými pracovníky právo žáků svobodně projevovat své náboženství 
nebo víru v kontextu pravidel výuky ve škole 

- vytvořit systém aktivit školy v oblasti prevence šikanování a násilí (vycházet přitom 
z komplexního pojetí preventivní strategie) 

- informovat pedagogické pracovníky školy o prevenci rizikového chování u žáků (konkrétní 
podmínky školy, rizika, formy a metody zachycení u žáků) 

- informovat rodiče žáků o poradenské službě v oblasti rizikového chovní u žáků, o 
volnočasových aktivitách školy, o formách a metodách zjištění rizikového chování 

- projednat s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky varovné signály pro zachycení 
rizikového chování ve třídě 

- kontrola školního řádu, zda obsahuje úpravy v oblasti prevence rizikového chování u žáků 
- zpracovat přehled spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, s poradnou a 

odbornými pracovišti – problematika prevence rizikového chování (seznam, kontakt, formy 
spolupráce) 

- informovat pedagogické pracovníky o problematice rizikového chování, o nabídkách 
programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

- začlenění primární prevence rizikového chování u žáků do ŠVP 



- projednat s pedagogickými pracovníky aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, 
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a 
kriminálního chování 

- kontrola zákazu kouření ve vnějších  i vnitřních prostorách školy 
- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 

Listopad 

- realizovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování 
- aktualizovat školní Program proti šikanování, součást preventivního programu, zejména na 

krizovém plánu, který eliminuje či minimalizuje škody v případě, že k šikanování dojde ve 
školním prostředí 

- zpracovat přehled specializovaných institucí, se kterými bude škola spolupracovat v případě 
zjištění šikany 

- aktualizace, doplnění preventivního programu (primární prevence rizikového chování) 
- vytvořit školní preventivní strategii na období 2021/2022 – 2025/2026 
- kontrola všech poučení pro žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví, zda obsahují informace o 

nebezpečnosti užívání návykových látek zákazu jejich užívání při všech činnostech 
souvisejících se školními aktivitami 

- projednat na pedagogické radě prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového 
chování 

Prosinec 

- zpracovat školní systém poskytování nezbytných informací v oblasti rizikového chování pro 
zákonné zástupce žáků 

- začlenění prevence rizikového chování do ŠVP (osnovy, učební plány) 

Leden 

- aktualizovat školní Program proti šikanování dle Metodického pokynu k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních č. j. MŠMT – 21149/2016 

- projednat na pedagogické radě prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového 
chování 

Únor 

- doplnit školní knihovnu o literaturu z oblasti problematiky násilného chování, šikanování a 
dalších projevů rizikového chování 

- kontrola IVP 
- kontrola zákazu kouření ve vnějších i vnitřních prostorách školy 

Březen 

- informovat pedagogické pracovníky o problematice rizikového chování, o nabídkách 
programů a projektů, o metodách a formách specifik primární prevence 

- projednat s pedagogickými pracovníky aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, 
násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami (nekriminálního a kriminálního 
chování) 

- seznámit třídní učitele a další pedagogické pracovníky s řešením krizových situací dle 
metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 



školách a školských zařízení, č. j. 21291/2010-28 (návykové látky ve škole, násilí žáků, zbraně 
ve škole,..) 

Duben 

- realizovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování 
- projednat na pedagogické radě prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci rizikového 

chování 
- zpracovat analýzu příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření 
- kontrola ŠVP, zda obsahuje seznámení žáků s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví (zdravý 

životní styl); dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, první pomoc a 
úrazy, prevence rizikového chování, ochrana před sexuálním zneužíváním 

Květen 

- kontrola zákazu kouření ve vnějších i vnitřních prostorách školy 

Červen 

- vyhodnocení odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 
poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování (nutno dodržet předpis o ochraně 
osobních údajů 

- vyhodnocení preventivního programu školy 

 

V Šumperku dne 26. 8. 2021 zpracovala Mgr. Davidová 


