
Plán práce metodika prevence na školní rok 2021/2022 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Jana Drozdová 

KONTAKT: 568 620 409 

E - mail: jana.drozdova@zshusova.cz 

KONZULTAČNÍ HODINY: pro žáky – dle potřeby 

pro rodiče – po telefonické domluvě 
 
 
 

CELOROČNĚ: 
 

• předcházet a zabraňovat rizikovým projevům chování 
 

• průběžné řešení výchovných problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a 
vedením školy 

 

• dle nabídky organizací vybrat programy týkající se prevence rizikového chování 
 

• monitorování vztahů ve třídách prostřednictvím dotazníkových šetření a informací od třídních 
učitelů 

 

• pravidelná kontrola schránky důvěry a řešení problémových situací žáků 
 

• účast na školeních a setkáních výchovných poradců 
 

• aktualizace nástěnky metodika prevence 
 

• spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 
 

• úzká spolupráce s výchovným poradcem, třídními učiteli 
 

• pravidelné schůzky ŠPP 
 

• komunikovat s učiteli v oblasti primární prevence, předávat odborné informace o problematice 

rizikového chování, o nabídkách programů a projektů 

 
 

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 
 

• konzultace a spolupráce s výchovným poradcem při vytváření minimálního preventivního programu 

pro školní rok 2021/2022 
 

• projednat s pedagogickými pracovníky aktivity školy zaměřené na prevenci šikany, záškoláctví, 

vandalismu a jiných rizikových forem chování 
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• plán akcí zaměřených na prevenci rizikových forem chování, komunikace s organizacemi Střed 

Třebíč, Charita Třebíč, Policie ČR a další. 
 

• seznámení žáků se školním řádem a s případnými výchovnými opatřeními při porušení školního řádu 
 

• seznámit žáky s funkcí školního metodika prevence (konzultačními hodinami, informační nástěnkou) 
 

• stávajícím žákům a jejich rodičům připomenout možnost obracet se na školního metodika prevence v 

případě problémů souvisejících s rizikovými formami chování 
 

• spolupracovat s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence 
 

• sledovat, evidovat a podílet se na řešení problémů souvisejících s rizikovými formami chování 
 

• během celého roku koordinovat a realizovat preventivní besedy 
 

• 12.10.2021 – Prevence kyberšikany – film „V síti“ 
 
 
 

LISTOPAD- PROSINEC 
 

• sledování školní docházky (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana, porušování školního řádu…) 
 

• individuální pohovory se žáky, kteří mají výchovné problémy nebo vykazují sklony k sociálně- 

patologickému chování 

 
 

LEDEN – ÚNOR 
 

• sledování školní docházky (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana, porušování školního řádu…) 
 

• individuální pohovory se žáky, kteří mají výchovné problémy nebo vykazují sklony k sociálně- 

patologickému chování 
 

• spolupracovat s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 

rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd 
 

• monitoring klima třídy 
 

• preventivní besedy 
 
 
 

BŘEZEN – DUBEN 
 

• monitoring klima třídy 
 

• individuální pohovory se žáky, kteří mají výchovné problémy nebo vykazují sklony k sociálně- 

patologickému chování 

 

• preventivní besedy 

KVĚTEN- ČERVEN 
 

• vyhodnocení preventivních programů 



1. ročník – vztahy ve třídě 
 

2. ročník – vztahy ve třídě 
 

3. ročník – prevence závislosti na PC, mobilu, vztahy ve třídě 
 
4. ročník – bezpečnost internetu, vztahy ve třídě 

 

5. ročník – prevence alkoholismu a drogové závislosti, přátelské vztahy mezi lidmi 
 

6. ročník – prevence šikany, bezpečné klima ve třídě, prevence kyberšikany 
 

7. ročník – stop předsudkům, prevence kyberšikany 
 

8. ročník – prevence rizikového chování v oblasti sexu, prevence kyberšikany 
 

9. ročník – drogová prevence, prevence kyberšikany 
 

• hodnotit realizaci minimálního preventivního programu za školní rok 2021/2022 
 

• poděkování kolegům za spolupráci 
 
 
 

Mgr. Jana Drozdová 

metodička prevence 


