PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Základní škola Horšovský Týn, Zámecký park 3
•

Minimální preventivní program slouží k primární prevenci rizikového chování ve škole. Vychází
z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických
jevů u dětí a mládeže č. 20 006/2007-51 a z Národní strategie primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže na období 2013-2018.

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti žáků vůči rizikovému chování. Jde především o tyto oblasti:
Interpersonální agresivní chování - agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace
prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie,
homofobie
Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné
činy a přečiny
Záškoláctví a neplnění školních povinností
Závislostní chování - užívání všech návykových látek, netolismus(virtuální drogy), gambling
Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů
Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
Spektrum poruch příjmu potravy
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování

Cíle MPP-aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování

1. Vytváření příjemného a příznivého psychosociálního klimatu na škole, pěstování pozitivních vztahů
mezi žáky, pocitu bezpečí a důvěry mezi žáky a učiteli

2. Monitorování a vyhodnocení školního klimatu – využití závěrů k cílené prevenci
3. Rozpracování a uplatňování průřezových témat, jež souvisejí s prevencí rizikového chování
(Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova
demokratického občana) ve školním vzdělávacím plánu

4. Systémové zařazování témat vedoucích k etické a právní výchově a k výchově ke zdravému

životnímu stylu, k sebepoznání a odmítnutí sebedestruktivního chování do ročních tematických
plánů, zejména ve vyučovacích předmětech prvouka, ČJ a literatura, VV, PČ, OV, PŘ, TV, CH,
ekologická výchova.

5. Působení na jednotlivce a skupiny dětí zaměřené na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního
chování (školní soutěže, výlety, exkurze, kulturní a sportovní akce, besedy, divadelní a filmová
představení apod.)

6. Poskytování informací a vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků (zájmové
kroužky, činnost školní družiny, akce ve městě a v regionu)

7. Vypracování manuálu a metodického postupu pro řešení krizových situací
8. Průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole umožňující včasné zachycení
ohrožených dětí a řešení vzniklé situace

9. Osvětová činnost školy - nástěnky věnované prevenci sociálně patologických jevů
10.
Spolupráce s rodiči, pravidelné schůzky, obeznámení rodičů s riziky a možnostmi prevence

11. Spolupráce s institucemi a orgány, jejichž činnost se týká prevence rizikového chování – sociální
odbor MÚ, pedagogicko psychologická poradna, SVP, Policie ČR

12. Možnost využívání schránky důvěry a konzultací s výchovným poradcem a školním metodikem
prevence

13. Vzdělávání školního metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků v metodikách
preventivní výchovy dle pokynů MŠMT
JEDNOTLIVÉ CÍLENÉ PREVENTIVNÍ AKCE
A) Programy
1. PROGRAM DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE „DEŠTNÍK DRŽÍM JÁ“ pro 6. třídy –
zajišťuje PPP Domažlice (okresní metodička prevence J. Hendrichová)
2. PROGRAM VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE pro 3. třídy – zajišťují učitelky prvouky ve
spolupráci s mluvčí okresního odd. Policie ČR Mgr. D. Brožovou
B) Besedy
1. BEZPEČNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE- Prevence trestných činů páchaných na dětech a s jejich pomocí
(4. roč., zajišťuje Policie ČR, por. Mgr. Dagmar Brožová)
2. ŠIKANA ( 5. roč., zajišť. Policie ČR)
3. DROGY ( program O závislostech - 7. roč., zajišť.PPP Domažlice)
4. SEXUÁLNÍ VÝCHOVA ( 8. roč., PPP Domažlice)
5. KRIMINALITA A DELIKVENCE MLÁDEŽE (9. roč., Policie ČR)
6. KYBERŠIKANA (6., 7. ročník, učitelé informatiky)
7. BEZPEČNOST V ON-LINE PROSTŘEDÍ (6., 7. ročník, učitelé informatiky)
8. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY (8., ev. 7.ročník, zajišťuje Městská knihovna H. Týn)
C) Vyučovací hodiny OV a dlouhodobější projekty zaměřené na témata RODINA,
INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY, DOSPÍVÁNÍ, OSOBNOST, TOXIKOMÁNIE, ŠIKANA,
RASISMUS, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SEXUÁLNÍ VÝCHOVA, VIRTUÁLNÍ DROGY,
KYBERŠIKANA
D) Poradní dny s pracovnicemi SVP Domažlice pro rodiče problémových žáků na škole

V případě aktuální nabídky a příležitosti je možné a žádoucí zařadit do preventivního
programu další akce. Na výběru a organizaci akcí spolupracuje metodik prevence
s výchovným poradcem a vedením školy, příp. s učiteli Ov, s MKZ a městskou knihovnou.
Literatura s tématikou rizikového chování dětí a mládeže a jeho prevence
je k dispozici v kabinetu přírodopisu.
Krizové plány s doporučeným postupem při zjištění rizikového chování žáků jsou
k dispozici u ředitele školy a na intranetu.

Kontakty
MÚ Horšovský Týn, Zdeněk Doktor, DiS, 379415266, z.doktor@muht.cz
Policie ČR, mluvčí por. Dagmar Brožová, 974331111, krpp.tisk.domazlice@pcr.cz,
prevdo@mvcr.cz
PPP Domažlice, okresní metodička prevence Jana Hendrichova, 733745848,
jana.hendrichova@pepor-plzen.cz

•

o prevence.domazlice@seznam.cz HESLO - prevence
o www.msmt.cz
o www.sikana.cz
o www.varianty.cz
o http://www.ewa.cz/
o www.odrogach.cz
o http://www.prevcentrum.cz/
P – centrum (CPPT) - http://www.cppt.cz , prevence@cppt.cz

•

Diakonie Západ - http://www.diakoniezapad.cz/sluzby-diakonie-zapad/prevence-pro-skoly-a-verejnost/

•

Point 14 - http://www.point14.cz/

•

MP Domažlice - http://www.mpdomazlice.cz/

•

http://www.kapezet.cz

•

Policie ČR - http://www.policie.cz/

•

Kontakt na plzeňské SVP - http://www.dduplzen.cz/home/

•

Web k prevenci od MŠMT - http://prevence-info.cz/

Přehled závazných dokumentů v resortu MŠMT (k dispozici u vedení školy)
•

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018
(Strategie primarni prevence 2013-2018.doc)

•

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a
školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

•

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT
č.j.: 21291/2010-28) + aktualizované přílohy č.7 (Kyberšikana),10 (Vandalismus), 11 (Záškoláctví)

V Horšovském Týně 26. 9. 2018

zpracovala Vladislava Štípková
školní metodik prevence

S tímto dokumentem byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy.

