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V období školního roku 2017/2018 bychom se chtěli
zaměřit na:

❖ specifickou prevenci již od 1. ročníku
❖ zpracování a rozšiřování materiálu pro učitele, rodiče – „Co dělat, když…“ - nabídka
zorganizování besed pro rodiče, zkvalitnění spolupráce s rodiči
❖ multikulturní výchovu
❖ chování k seniorům a handicapovaným spoluobčanům
❖ dopravní výchovu na I. i na II. stupni
❖ znalosti a dovednosti 1. pomoci
❖ změnu životního stylu žáků v oblasti výživy a hlavně pohybových aktivit
❖ orientaci učitelů, rodičů i žáků v nových a dalších typech projevů rizikového chování – např.
netolismus, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt, gambling …
❖  Pokračovat v dlouhodobém interaktivním programu prevence RCH
❖ Práce s aktuální situací v celé škole v oblasti RCH
❖ Pokračovat v realizaci strategie pro zvyšování informovanosti žáků o bezpečnosti na
sociálních sítích, nebezpečí užívání návykových látek. Dodat dostatečné množství informací
o prevenci patologických jevů
❖ Informovat žáky i pedagogické pracovníky školy pomocí vývěsky o rizikových formách
chování.
❖ V případě potřeby poskytnout pedagogickým pracovníkům školy a žákům informace o
kontaktech na organizace a instituce v okolí školy či města, kde se škola nachází, poskytnout
seznam výchovně preventivních materiálů aj.
❖ Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií v rámci programu Bezpečné chování
❖ Zlepšit sociální dovednosti u vybraných žáků
❖ Ozdravit vztahy ve třídách
❖ Neustále působit na věkovou kategorii žáků v rozsahu 15 - 18 let, která je ohrožena
vzhledem k prostředí, ve kterém se pohybuje i vzhledem ke společnosti, se kterou se stýká
mimo školu
❖ motivace ke smysluplnému využívání volného času
❖ Pro žáky školy pořádat odborné přednášky, besedy apod. zaměřené na témata související s
rizikovými formami chování. - využívání osvědčených organizací pro preventivní aktivity,
popř. výběr dalších - rozšířit specifickou prevenci na I. st. - pravidelné, opakované DVPP
❖ Metodik se účastní pravidelných setkání s oblastním metodikem prevence
                                                                 Vypracovala: Mgr. Šárka Glacová
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