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Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR
č.j. 22294/2013-1 k prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, Metodického pokynu
MŠMT ČR č.j. 21291/2010 – 28 k prevenci a řešení šikanování.
Cíle preventivního programu:







Dlouhodobým cílem primární prevence je minimalizovat rizikové chování žáků, a
to prostřednictvím ovlivňování postojů a chování žáků, vytváření pocitu
úspěšnosti a potřebnosti a z toho plynoucí schopnosti čelit tlaku vedoucího
k užívání návykových látek.
Pozitivně měnit klima školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo
školu.
Vytvoření pedagogické komunity, tj. budování otevřených, kamarádských a
bezpečných vztahů mezi všemi členy společenství školy.
Cílovou skupinou nejsou jen žáci, ale i rodiče, pedagogové a bývalí absolventi.
Poskytování celého komplexu opatření, besed, volnočasových aktivit i výukových
nadstandardů, jejichž hlavním úkolem je vést žáky k sebevědomí, správnému
sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, zvládání
stresu a k dovednosti řešit své problémy bez pomoci kouření, alkoholu a jiných
návykových látek.
Plán činností zaměřených na žáky školy

Činnosti
Seznámení se školním řádem – zákaz držení a
nošení návykových látek
Včasné odhalení dětí majících problémy
s výukou, v třídním kolektivu, osobní problémy
a problémy v rodině; snaha o nápravu, pomoc
Vycházka do přírody – upevňování třídních
kolektivů
Zvýšená pozornost handicapovaným žákům,
problémovým žákům a rizikovým skupinám
Nabídka volnočasových aktivit

Provádí
Všichni vyučující

Poznámka
V 1. Týdnu,
zápis do TK

Třídní učitelé,
výchovný poradce, ŠMP
Všichni vyučující
Třídní učitelé,
výchovný poradce
SVČ

Využití odborníků k besedám – protidrogová
tématika, šikanování (včetně kyberšikany),
problematika správné výživy a životosprávy
(anorexie, bulimie), absolvování vybraných
pořadů dle nabídky na základě zkušeností
s jejich úrovní z minulých let

ŘŠ, ZŘŠ, výchovný
poradce, ŠMP

Zvyšovat odolnost proti stresu, učit se zvládat
složité životní situace („otužování“)
Výchova k volbě povolání – zaměření na
prevenci nezaměstnanosti jako sociopatogenního
faktoru a zaměření na rozvoj osobnostních
dovedností žáků

Všichni vyučující
Výchovný poradce,
učitelé Vo

4.9.2015

Provoz zahájit
1. 10.
Dr. Průcha
Mgr. Nina
Moravcová
Mgr. Šimon
Velkoborský
Čas proměn
Různé soutěže
Schůzka se
zástupci SŠ
Profi testy

Nenásilné
začleňování
protidrogové
problematiky do vyučovacích hodin s důrazem
na problematiku kouření
Prevence záškoláctví (včasná opatření, vedení
evidence)
Vydávání školního časopisu – dát prostor pro
tvořivost žáků a také zvyšovat zájem a povědomí
žáků o dění ve škole
Pomocí anket zjistit využívání volného času dětí,
užívání návykových látek
Třídnické hodiny (žáci vytváří pravidla soužití
ve své třídě,…)
Žákovský parlament – 2 zástupci z každé třídy
„Seznamovák“ – adaptační programy pro nově
vznikající kolektiv žáků 6. Tříd
Využívání publikací a DVD dostupných ve škole
k problematice sociálně negativních jevů
Kladení důrazu na účinnost pedagogických
dohledů ve škole a školní jídelně s cílem
podchytit negativní vystupování žáků (sobeckost,
krádeže, kouření, loudění věcí, šikanu, ničení
majetku, hrubé a bezohledné chování)
Uskutečnění tradičních akcí školy, např.:
- Vánoční besídky
- Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
projekty v jednotlivých třídách
- atd.
Důsledná kontrola docházky dětí s důrazem na
žáky 8. A 9. Tříd
Beseda se zástupcem městské policie o správném
chování na ulici, problémech ve městě, chování
cyklistů atd.
Monitorování vztahů ve třídách formou
sociogramů v hodinách Vo a v závislosti na
zájmu učitelů i na 1. Stupni ZŠ
Spolupráce s PPP Klatovy
Práce s časopisem Prevence

Všichni vyučující
Třídní učitelé, výchovný
poradce
Vyučující Čj na 2. St.

Vánoční číslo
Velikonoční
číslo

Výchovný poradce,
ŠMP, třídní učitelé
Třídní učitelé
Ředitel školy, třídní
učitelé
Třídní učitelé 6. Tř.,
ŠMP

1 x za měsíc v 6.
– 9. Tř.
Zahájení 3.9.
Mokrosuky
6. A – 14.-15.9.
6. B – 10.-11.9.
6. C – 07.-08.9.

Všichni učitelé
Dohled konající
pracovníci školy

Vyučující pořádající
akce

Viz
„Týdenní
přehled akcí“

Všichni vyučující
ZŘŠ

1. tř.: září,další
v průběhu roku

Třídní učitelé ve
spolupráci se školní
psycholožkou

Třídy:dle
domluvy s ZŘŠ
a TÚ

Plán činností zaměřených na pedagogický sbor školy
Činnosti
Nabádat všechny rodiče k otevřené komunikaci s
dětmi

Provádí
Všichni TU

Poznámka

Naučit žáky vypořádat se s konfliktními
situacemi a stresem, např.:
- Dostal jsem špatnou známku a nesmím
se dívat na televizi
- Mladší sourozenec vyvolal hádku, ale
potrestán jsem byl já
- Chtěl jsem jít ven, ale musím uklízet
pokoj
- Nesmím si hrát na počítači, protože
musím dělat úkol
- Rodiče si více všímají mého nově
narozeného bratříčka
- atd.
Učit žáky čelit negativnímu tlaku vrstevníků,
např. :
- Kamarád přemlouvá k výrobě
- „petardy“
- Kamarád přemlouvá k výletu bez vědomí
rodičů
- Kamarád přemlouvá k vypití láhve vína,
kterou našel doma u rodičů
- Kamarád přemlouvá k ukradení čokolády
v obchodě
- Kamarád přemlouvá k zavolání do školy,
že je v ní umístěna bomba
- Kamarád přemlouvá k házení kamenů po
projíždějících autech
- atd.
Pořádání kulturních a společenských akcí pro
zaměstnance školy :
- Den učitelů
- Návštěvy divadelních představení
- Společné výlety se sportovní tématikou
- atd.
Další vzdělávání učitelů:nabídka NIDV a
KCVaJS Plzeň, PPP Klatovy – Sušice
Věnovat pozornost zvláštním jevům ve třídě,
naslouchat dětem – boj proti šikaně, vč.
kyberšikany
Důsledně kontrolovat situaci ve třídách zejména
o přestávkách a věnovat pozornost i sebemenším
signálům – boj proti šikaně
Naslouchat pečlivě rodičům a nepodceňovat
jejich informace – vytvářet dobré klima ve škole
Využití
sportovních
zařízení
školy
v mimopracovní době (tělocvičny, posilovna,

Třídní učitelé

Průběžně, při
Th

Třídní učitelé

Průběžně, při
Th

Zájemci

Všichni vyučující
Všichni vyučující
Žákovský parlament
Všichni vyučující

Všichni vyučující
Klub rodičů
Zájemci

hřiště, masážní křeslo,..)
Práce výchovných komisí při řešení problémů ve
třídách (složení – zástupce vedení školy, třídní
učitel a výchovný poradce)
Spolupráce výchovných poradců, školního
metodika prevence a školní psycholožky

Dokumentce u
vedení školy

Plán činností zaměřených na rodiče a veřejnost
Seznámení rodičů s ŠPP v rámci třídních
schůzek (upozornění na problematiku
kyberšikany s využitím informačního materiálu)
Nabídka konzultačních hodin třídních učitelů,
výchovného
poradce,
školního
metodika
prevence
Nabídka propagačních materiálů
(o drogách,....)
Na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména
u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na
diskotékách
Vysvětlit nutnost a možnosti výchovy dětí ke
zdravému životnímu stylu (životospráva, aktivní
pohyb, péče o tělo, optimální denní režim, ....)
Zdůraznit vhodnost aktivního způsobu trávení
volného času dětí (podíl rodiny, kulturní život,
zájmové kroužky, sportovní kroužky, zájmové
organizace, ...)
Navázat kontakt s rodiči problémových žáků
s cílem společného výchovného působení na žáky
Pozvat rodiče na tradiční akce školy, např:
- Den otevřených dveří
- Hodiny pro rodiče na 1. stupni
- Sportovní turnaje a přebory školy
- Zimní burza
- Vánoční besídky
- Vánoční jarmark
- Vánoční laťka
- Florbalový turnaj
- atd.

Třídní učitelé

Společné třídní
schůzky
Viz nástěnka
v hale školy u
ŘŠ

Vyučující Vo, Vz
Všichni vyučující
Třídní učitelé
Třídní učitelé

Třídní učitelé, výchovný
poradce
Všichni vyučující

Vysvětlivky:
ŘŠ - ředitel školy, ZŘŠ - zástupce ředitele školy, ŠMP --školní metodik prevence, Vo Výchova k občanství, Vz - Výchova ke zdraví
V Sušici dne 1. 9. 2015

