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Školní metodik prevence tvoří společně s výchovným poradcem a s ředitelkou školy 

preventivní tým, který úzce spolupracuje při mapování a řešení rizikových jevů na naší škole. 

Prioritou je pro nás zejména pozitivní atmosféra a pozitivní přístup rodičů i veřejnosti ke 

škole, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj 

jejich sociálně komunikativních dovedností. Usilujeme o dodržování práv druhého a plnění 

svých povinností (zodpovědnost za své činy), prevenci proti šikaně, snížení výskytu verbální 

agrese, fyzické agrese a vandalismu. 

Každý žák by měl umět respektovat druhé osoby, ale zároveň má právo být respektován. 

Všechny problémy se dají řešit a nikdo na to nemusí být sám. Žáci se s problémy mohou 

svěřit třídní učitelce nebo komukoliv z preventivního týmu. Pomocnou ruku nabízíme i 

rodičům. 

Nově byla zřízena na spojovací chodbě k jídelně nástěnka pro žáky s problematikou sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže. 

Mezi úkoly a kompetence školního metodika prevence patří: 

 Metodické a koordinační činnosti: 

1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 

2. Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů. 

3. Spolupráce s jinými institucemi. 

 

 Informační činnosti: 

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických 

jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární 

prevence pedagogům školy. 

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy. 

 

 Poradenské činnosti: 

1. Mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů. 

2. Postupy řešení rizikových jevů. 

Spolupráce s institucemi: 

Na zajištění poradenské činnosti při primární prevenci i při řešení aktuálních problémů, 

diagnostiky, dalšího vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se podílejí: 

 školní metodička prevence 

 školní poradce 

  okresní metodik primární prevence 

 Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň 

 Policie ČR, Městská policie Plzeň 

 Středisko výchovné péče Plzeň 

 Odbor sociálně-právní ochrany dětí - Plzeň 
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