
ÚKOLY METODIKA PREVENCE 

 

 tvoří na začátku školního roku PPŠ a kontroluje jeho realizaci, 

 předkládá PPŠ vedení školy v aktuálním školním roce a jeho hodnocení za uplynulý školní 

rok,  

 spolupracuje s TU a metodicky vede pedagogické pracovníky při preventivní práci s 

jednotlivými třídami, vyhodnocuje stávající situace, navrhuje řešení a další postup práce 

se třídou a jednotlivými žáky, 

 spolupracuje s vedením školy,  

 úzce spolupracuje v rámci školního preventivního týmu (školního poradenského 

pracoviště) se zástupcem ŘŠ, výchovným poradcem, speciálním pedagogem, 

 účastní se výchovných komisí, 

 spolupracuje se s orgány místní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence RCH, s okresním metodikem preventivních aktivit a s odbornými 

pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními 

a institucemi), 

 podílí se na zajišťování akcí a besed v oblasti primární prevence ve spolupráci 

s jednotlivými institucemi: OSPOD, PČR, městská policie, občanské sdružení AVE, 

MPeducation, hasičský záchranný sbor,  

 aktualizuje nástěnku primární prevence s informacemi pro žáky a zákonné zástupce, 

 koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání, sebepoškozování apod., 

 navrhuje a koordinuje vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence RCH, 

 v případně akutního výskytu RCH kontaktuje odpovídající odborné pracoviště (SVP, PPP, 

zdravotnická zařízení, nestátní organizace působící v oblasti prevence, PČR, OSPOD 

apod.) a dle svých možností a odborných kompetencí se podílí na intervenci a následné 

péči, 

 zprostředkovává pedagogům odborné informace o problematice RCH,   

 iniciuje a podílí se na vyhledávání a orientačním šetření žáků, 

 poskytuje těmto žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské služby a v případě 

potřeby jim zprostředkovává péči odpovídajícího odborného pracoviště, 

 pravidelně sleduje schránku důvěry. 

Vysvětlivky: 

PPŠ – preventivní program školy  PPP – pedagogickopsychologická poradna  

TU – třídní učitel    SVP – středisko výchovné péče 

RCH – rizikové chování   OSPOD – oddělení sociálněprávní ochrany dětí 

ŘŠ – ředitel školy    PČR – Policie České republiky 


