Preventivní program
SPŠ a VOŠ Sokolská 1
pro školní rok 2017/18
Program a jeho cíle můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:
1. vytváření a posilování obecných předpokladů k upevňování zdravého životního stylu
žáků,
2. specifické aktivity zaměřené na prevenci zneužívání drog a dalších návykových látek,
případně na řešení situací, kdy k tomuto již došlo.
Ad 1. : V této části je důraz kladen zejména na:
-

-

soustavné sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, včasné odhalování poruch
vývoje, poskytování rychlé a účinné intervence při výskytu problémů,
včasné odhalování specifických poruch učení a chování či jiných postižení,
zlepšování vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách, optimalizace celkové atmosféry
v třídním kolektivu,
zlepšování vzájemného vztahu mezi žáky a učiteli,
posilování otevřené komunikace a vzájemné důvěry mezi žáky a učiteli,
rozhodování o pracovních a režimových záležitostech především z pohledu zdravotních a
bezpečnostních potřeb žáků a v souladu s vývojovými, sociálně psychologickými a
zdravotními potřebami a možnostmi žáků,
úprava školního řádu a veškeré činnosti školy ve shodě s ochranou zdraví žáků a ochranou
vůči zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně patologických jevů,
nabídka zdravých alternativ problémového chování,
zvýšená péče žákům handicapovaným, žákům se zdravotními a sociálními riziky a
aktuálními problémy,
zprostředkování vazeb na kontaktní centra v oblasti drogových závislostí a jiných sociálně
patologických jevů,
zvyšování účinnosti protidrogové prevence,
zefektivňování spolupráce s rodiči žáků,
zkvalitnění nabídky pro seberealizaci žáků v oblasti volného času,
modifikování preventivní strategie a metod ve vztahu k výchovně problémovým
jedincům,
operativnější využívání metodické pomoci specializovaných institucí,
důsledné a soustavné vzdělávání žáků i učitelů v oblasti zdravého životního stylu, etické a
právní výchovy s využitím bohatého fondu videokazet, který se nachází ve škole,
podpora vytváření správných postojů žáků i učitelů k problematice zneužívání drog,
posilování dovednosti odmítat nabízené kontakty s drogou,
vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces s minimalizací nepříznivého
ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti žáků,
operativní zapracování dalších opatření proti dostupnosti omamných a návykových látek
ve škole a jejím nejbližším okolí do školního řádu.

Ad 2 :
-

zprostředkování vazeb na kontaktní centra a terapeutická zařízení v oblasti drogových
závislostí, podpora uplatňování netradičních forem preventivního působení zejména na
jedince, u kterých se projevují nedostatky v autoregulaci chování,

-

-

intenzívnější výchovná práce se žáky, kteří vykazují tendence k asociálním či
antisociálním postojům,
diferencované uplatňování prevence poruch chování,
rozvíjení dovedností umožňujících včas zachytit ohrožené žáky i první signály jejich
negativního vývoje,
zvýšit účinnost poradenských služeb ve spolupráci s pracovišti specializovanými na
prevenci a řešení drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů,
dále rozvíjet spolupráci s rodiči, případně s jinými zákonnými zástupci žáků,
přispívat ke zvyšování výchovné kompetence rodičů v situacích, kdy jsou jejich děti
ohroženy drogou nebo již došlo ke kontaktu s omamnými a návykovými látkami a jejich
zneužití,
podpora uplatňování netradičních forem práce s problémovými jedinci,
besedy a diskuse žáků školy s odborníky na drogovou problematiku – podle finančních
možností školy,
aplikování vhodných a dostupných forem propagace zdraví a zdravého životního stylu ve
vzdělávání a režimu žáků,
vytváření podmínek pro praktické uplatňování poznatků, dovedností a postojů z oblasti
zdravého životního stylu, které žáci získali, v každodenním školním i domácím režimu
žáků.

Mezi další cíle lze zahrnout rovněž zapojení učitelů do vzdělávacích akcí v této problematice,
širší spolupráci s rodiči v oblasti prevence sociálně patologických jevů, poskytování
nespecifické podpory rozvoji sociálních a občanských kompetencí žáků aj.
Tato podoba programu protidrogové prevence a prevence zneužívání dalších návykových
látek nechce a ani nemůže představovat definitivní a neměnnou variantu. Naopak se může
konkretizovat a modifikovat podle změněných podmínek a požadavků, které se vyskytnou
bezprostředně ve škole, v jejím nejbližším okolí, anebo na základě požadavků žáků, rodičů,
učitelů a na základě požadavků a pokynů nadřízených orgánů a spolupracujících organizací.
Pracovníci školy se s aktuálním plánem a jeho případnými změnami průběžně seznamují na
nástěnkách věnovaných této problematice a prostřednictvím školní elektronické pošty.
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