
Plán prevence ZŠ Salvátor na období 2015 – 2019 

 

Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Norbert Škorňa 

 

1. Preventista  Mgr. Norbert Škorňa, výchovná poradkyně Jana Komoňová, popřípadě další 

vyučující, se budou účastnit seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálně – 

patologických jevů. S nimi seznámí ostatní pedagogické pracovníky. 

 

2. Preventista ve spolupráci s odborníky bude nabízet vyučujícím aktualizované materiály se  

zaměřením na sociálně patologické jevy i materiály obsahující různé formy práce s žáky 

zejména při osobnostní výchově, které získal na seminářích a přednáškách. Na toto téma bude 

na společných pedagogických poradách nebo setkáních informovat ostatní pedagogické 

pracovníky. 

 

3. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni seznámit se s preventivními materiály školy, zejména 

s Minimálním preventivním programem, krizovými plány, Programem proti šikanování a 

s dalšími aktuálními materiály a doporučeními z MŠMT. (sborovna, složka preventisty) 

 

4. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat i publikace ze školní knihovny a publikace, které 

jsou k dispozici u protidrogového preventisty a videokazety s protidrogovou tématikou 

(sborovna školy). Další publikace je možné zapůjčit ve státní vědecké knihovně a u 

organizací, které se touto problematikou zabývají.  

 

5. Na prevenci sociálně patologických jevů bude škola spolupracovat s DIS Fryšták, kde 

budou mít možnost žáci absolvovat výchovně vzdělávací pobyt s touto tematikou. 

 

6. Ve školním roce mají žáci možnost navštěvovat školní knihovnu a pravidelně různé 

zájmové kroužky se sportovním i uměleckým zaměřením a různá divadelní představení, 

zúčastní se soutěží školních i okresních. 

 

7. Žáci mají možnost ve volném čase navštěvovat v rámci Školního klubu a nabízené zájmové 

kroužky. 

 

8. V hodinách OSV bude zahrnuta primární prevence drogové závislosti, dalších sociálně 

patologických jevů a prevence pohlavně přenosných chorob včetně AIDS.  Žáci se seznámí s 

významem zdravého životního stylu: se zdravou výživou, nutností pohybových aktivit a jiné 

zájmové činnosti, se způsoby udržení psychického zdraví, se způsoby zvyšování a udržování 

sebevědomí a s asertivními technikami (odmítnutí drogy apod.).  

 

9. Na školní nástěnce prevence a ve školním časopise budeme publikovat důležité informace 

s touto problematikou, v některém vydání uvedeme modelový příklad: Jak postupovat, když 

můj kamarád (kamarádka) bere drogy a já mu chci pomoci. 

 

10. V případě nutnosti bude protidrogový preventista kontaktovat odborníky ze speciálních 

center a konzultovat s nimi případné problémy, týkající se drog a návykových látek. 

 

11. Prostřednictvím školního časopisu, žákovské samosprávy a schránek důvěry týkajících se 

šikany mezi žáky budeme udržovat a zvyšovat důvěru žáků v nás, učitele, kterým se mohou 

svěřit s  problémem, který je trápí. 

 

12. Zejména na druhém stupni budou zařazovány besedy s odborníky zaměřené na prevenci 

sociálně patologických jevů. 

                                                                       

Ve Valašském Meziříčí 29. 8. 2015    Hynek Mikušek 

         ředitel školy 


