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SŠ Trhové Sviny, Školní 709, 374 19

1. Práce pedagogického sboru a vedení školy
Současné složení pedagogického kolektivu funguje bez větších problémů,
pedagogové spolupracují a snaží se jednat společně při řešení aktuálních
problémů. Pedagogové se účastní akcí pořádaných či organizovaných školou
(Dny otevřených dveří, náborové akce, Vzdělání a řemeslo, Burzy škol, třídní
schůzky).
Jako každý rok bude zorganizována pro pedagogické pracovníky přednáška
z oblasti SPJ dle podle nabídky během školního roku.
Pedagogičtí pracovníci budou průběžně seznamováni se závěry porad metodiků
prevence.
Metodička SPJ a výchovná poradkyně jsou v pravidelných vypsaných časech
k dispozici žákům, učitelům i rodičům.
Ve škole je k dispozici samostatná místnost, kterou mohou využívat metodička
prevence, výchovná poradkyně i ostatní pedagogové k řešení závažnějších
výchovných a problémových situací. K dispozici je též zřízena knihovnička
a videotéka s příslušnými tématy. Je dostupná učitelům i žákům.
U metodičky prevence je založen Generální souhlas rodičů všech žáků, včetně
souhlasu s testováním na OPL.

2. Spolupráce školy s rodiči
Týká se zejména třídních schůzek (listopad a konec dubna) a dnů otevřených
dveří (2x ročně).
3. Program preventivních aktivit pro žáky školy
Nespecifická prevence

Tyto aktivity jsou realizovány během výuky po celý školní rok, učitelé mají
některá témata zpracována a začleněna do tematických plánů (ON, SV, PP…).
Jedná se zejména o nežádoucí společenské jevy – alkoholismus, kouření,
drogové závislosti, násilí a šikana, záškoláctví, kriminalita, delikvence
a vandalismus).
Využívá se také např. suplovaných hodin, třídnických hodin, krátké besedy se
realizují i tehdy, když je třeba reagovat na aktuální témata či problémy.

Jednorázové preventivní akce
Do těchto aktivit se aktivně zapojuje i Domov mládeže, který pořádá akce
různého zaměření celoročně (plán přiložen).
Během roku proběhnou besedy a přednášky s odborníky nad tématy
patologických jevů, využijeme nabídky podobně jako v loňském roce ( témata
se osvědčila a zůstávají aktuálními) - problematika závislostí, právní povědomí,
alkohol a drogy za volantem, šikana, kyberšikana, Prevent…
Žákům 1. a 2. ročníků budou promítnuty dokumentární filmy (Katka, Řekni
drogám ne, Když musíš, tak musíš, Mezi stěnami, Mezi nimi, Sami), po kterých
bude následovat příslušný komentář a diskuze.

Specifická prevence
Vždy, když bude potřeba reagovat na zvláštní situace v třídním kolektivu či mezi
třídami (šikana, násilí, netolerance, návykové látky…). Situaci bude řešit
pedagogický pracovník, výchovný poradce, preventistka SPJ či externí
odborník. Dle závažnosti problémů budou kontaktováni odborníci z PPP či
Policie ČR.

4. Ostatní akce v oblasti prevence rizikového chování
Mohou být doplněny během školního roku.
Metodička prevence SPJ se bude účastnit dle nabídky odborných seminářů
a besed.
O výskytu rizikového chování ve škole budou vedeny záznamy, stejně tak
i zápisy z jednání nebo pohovorů se studenty.
O plnění MPP bude na konci roku zpracována závěrečná zpráva.

Přílohy:
Volnočasové aktivity na DM, plán proti šikaně a kyberšikaně, oběžník
o návykových látkách, traumatologický plán a seznam zaměstnanců
proškolených v poskytování první pomoci.

Tento dokument bude založen v tištění podobě u ředitele školy, metodičky
prevence a dostupný na stránkách školy.

Trhové Sviny, 3. 9. 2018

Mgr. Dita Čurdová,
metodička prevence SPJ

Traumatologický plán
SŠ Trhové Sviny, Školní 709

1. Zdravotnická zařízení určená k poskytování první pomoci:
Poliklinika Trhové Sviny, Nábřeží Svatopluka Čecha 664
Zdravotnická záchranná služba

tel. 155

Lékařská služba první pomoci

tel. 386 322 509

2. Umístění lékárniček:
Kancelář domova mládeže, kancelář sekretářky SŠ, školní jídelna,
kancelář restaurace Junior, truhlárna, kabinet Bc. Filipčíka

3. Prostředky pro přepravu:
Osobní automobil Škoda Octavia 6CO 15 97
4. Technické prostředky pro poskytování první pomoci:
Nosítka, dlahy (umístěny ve skladu CO)

pí. Čajanová

5. Pracovníci poskytující první pomoc:
Viz příloha Seznam pracovníků proškolených o poskytování první
pomoci
Zdravotník: Bc. Josef Filipčík (lékárnička)
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Ing. Tomáš Kalena

PLÁN PROTI ŠIKANĚ, KYBERŠIKANĚ

Základní body specifické primární prevence šikanování:
o

všichni pedagogové odborně pracují na předcházení konkrétního problému (školního
šikanování)

o

respektují přitom věk žáků, konstelaci třídy, klima ve třídě

o

důležitou součástí je práce ve výukových předmětech, které mají významný vztah k prevenci
sociálně patologických jevů (Občanská výchova, Společenská výchova, Tělesná výchova, atd.)

o

v předmětech Výpočetní technika a Práce s počítačem pracovat s pojmem kyberšikana
a dalšími skrytými nebezpečími internetu

o

v dalších předmětech je prevence realizována prostřednictvím průřezových témat

o

žáci se účastní programů zaměřených na problematiku šikany a osobního bezpečí (besedy za
účasti Policie ČR a jiných organizací, které se této problematice věnují)

Prevence v práci třídního učitele a ostatních vyučujících:
o

systematická práce se třídou (nutná spolupráce všech učitelů vyučujících ve třídě)

o

práce se skupinovou dynamikou třídy (práce se vztahy mezi žáky ve skupině)

o

podporovat růst pozitivních vztahů ve třídě

Školní poradenské služby:
o

všichni pedagogové spolupracují jak s metodičkou prevence školy a s výchovnou poradkyní,
tak s vedením školy

o

škola poskytuje v rámci svých kompetencí individuální služby žákům i rodičům
a zprostředkovává kontakty na odborníky v dané oblasti

Zpracovala Mgr. Dita Čurdová
metodička prevence

Seznam pracovníků proškolených o poskytování první pomoci:
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