Preventivní program
(plán prevence výskytu PSJ)
na SPŠ a VOŠ Sokolská, Brno, pro školní rok 2017/2018
Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Šárka Bučková (kabinet 203, 2. patro)
Konzultační hodiny pro žáky: pondělí: 8,00 – 10,45hod., středa: 9,00 – 10,45 hod.
Spolupracující organizace: Poradenské centrum, Sládkova 45, 613 00 Brno (tel. 548 526 802),
Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Zachova 1, Brno (tel. 543 245 914-16)

Měsíc

Studenti

Září

Aktualizace nástěnek věnovaných prevenci
výskytu a zneužívání návykových látek a
prevenci dalších sociálně patologických
jevů.

Pedagogický sbor

V září i v průběhu celého školního
roku bude informační a konzultační
činnost mezi pracovníky
pedagogického sboru průběžně
zajišťovat školní metodik prevence a
Distribuce informačních materiálů
výchovný poradce Mgr.Šárka
studentům 1.ročníků – prostřednictvím
Bučková .
třídních učitelů (brožury, letáčky, nabídky, Setkání metodika prevence naší školy
pozvánky apod.)
s metodiky z dalších brněnských SŠ v
Poradenském centru pod vedením
Plánování a domlouvání termínů přednášek vedoucí Poradenského centra PhDr.
Pro 1. -2. ročníky
Lenky Skácelové proběhne 2.11.2017
v budově Poradenského centra,
Adaptační programy pro žáky 1. ročníků
Sládkova 45.
13.9. -18.9.2017
Cíl: Výměna názorů a zkušeností z
oblasti prevence, získání aktuálních
informací, rad, postřehů a doporučení
pro další činnost. Seznámení s
nabídkou akcí pro studenty a nabídkou
vzdělávacích aktivit pro vyučující.
Adaptační programy pro studenty
prvních ročníků se uskuteční na
zahradě organizace Podané ruce
Hapalova 22. Program sleduje
minimálně tři cíle:1. studenti se
poznají v jiných situacích než ve třídě,
2. lektoři vytipují dominantní osobu/y
v kolektivu (možný předseda třídy), 3.
lektoři vytipují osobu/y , která by
mohla být snadným cílem možné
šikany.

Říjen

Doplňování informací na nástěnkách
věnovaných prevenci výskytu a zneužívání
návykových látek.
Plánování a domlouvání termínů přednášek
Pro 3. ročníky

Listopad

První ze série přednášek, projekcí a besed
pro žáky 2.ročníků o prevenci nežádoucích
sociálních jevů a o zdravém životním stylu
„Nelátkové závislosti“

Prosinec

Další pokračování cyklu přednášek,
projekcí a besed pro žáky 2. ročníků o
prevenci nežádoucích sociálních jevů a o
zdravém životním stylu „Nelátkové
závislosti“
První série přednášek, projekcí a besed pro
žáky 1..ročníků „ O nemoci AIDS, sexu,
lásce a věrnosti“ s lektorem Tomášem
Řehákem

Využití Dne otevřených dveří na SPŠ a
VOŠ Sokolská k seznámení rodičů s
prevencí zneužívání návykových látek
a zodpovězení příp. dotazů.

Další série přednášek,projekcí a besed pro
žáky 3.ročníků na téma „ tolerance,
extrémizmus“

Nabídky specializovaných studijních
programů pro zájemce z řad učitelů
školy.

Leden

Únor

Březen

Schůzka metodika prevence se
zástupci ředitele školy (den bude určen
dodatečně) k diskusi o současném
stavu sledované problematiky PSJ,
posouzení aktuální situace, zvážení
možných akcí a opatření, výhled na
nejbližší období a zhodnocení
možných scénářů dalšího vývoje ve
střednědobém a dlouhodobém
horizontu.
Během listopadu 2017 proběhnou
třídní schůzky – třídní učitelé budou
informovat rodiče o aktivitách
Poradenského centra.

Hovorové hodiny s rodiči v lednu 2018
- aktualizace informací o aktivitách
Poradenského centra, příp. nabídkách
jiných institucí.
Využití Dne otevřených dveří na SPŠ a
VOŠ Sokolská v polovině ledna 2018
k seznámení rodičů s prací
Poradenského centra a zodpovězení
příp. dotazů.
Účast ŠMP na další plánované schůzce
školních metodiků v Poradenském
centru Sládkova.
Přednášky pro 3. ročníky na téma „
Informace pro členy pedagogického
Tolerance, extrémizmus“ . Přednášky vedou sboru, týkající se nových skutečností
lektoři organizace Podané ruce.
v oblasti patologických sociálních jevů
(stav drogové scény apod.)

Duben

Květen

Červen

Podle potřeby eventuálně další pokračování
v cyklu přednášek, projekcí a besed pro
žáky1. – 3.ročníků (zrušení přednášek
z důvodu nemoci lektora)
Promítnutí filmu z oblasti protidrogové
prevence v audiovizuální učebně školy
nebo návštěva vhodného filmového nebo
divadelního představení s odpovídajícím
zaměřením.

Využití třídních schůzek
k informování rodičů o preventivní
činnosti školy a o aktuální situaci na
tomto úseku.
Doplnění informací z oblasti
problematiky sociálně patologických
jevů ve vnitřní poště školy. Pracovníci
školy budou s aktuálním plánem a jeho
případnými změnami průběžně
seznamováni prostřednictvím vnitřní
elektronické pošty.

Podle potřeby eventuálně další pokračování
v cyklu přednášek, projekcí a besed pro
žáky 1.ročníků o prevenci nežádoucích
sociálních jevů a o zdravém životním stylu
s panem Řehákem.
Vyhodnocení výskytu nežádoucích
sociálních jevů v končícím školním roce.

Aktuální informace třídním učitelům
prvních ročníků 2018-2019.
Aktuální informace rodičům přijatých
prváků během hovorových hodin
v červnu 2018.
Vyhodnocení činnosti v oblasti
prevence sociálně patologických jevů.
Případné proškolení členů našeho
pedagogického sboru pověřeným
pracovníkem z Poradenského centra
Sládkova. (Termín je předběžně
stanoven na druhou polovinu června
po ukončení maturitních zkoušek a
bude upřesněn dodatečně po vzájemné
dohodě).
Zpracování vyhodnocení práce
metodiky prevence pro vedení školy a
pro MŠ.
Účast ŠMP na další plánované schůzce
školních metodiků v Poradenském
centru Sládkova.

Zpracovala: Mgr. Šárka Bučková, školní metodik prevence, 11.9.2017.

