Minimální preventivní program sociálně patologických jevů
Školní rok 2020 – 2021
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 Informovaný souhlas rodičů všech žáků,
včetně souhlasu s testováním na OPL.
Ve škole je zřízena místnost pro žáky, u kterých je podezření na nákazu covid 19. Tam bude žák umístěn do izolace a vyčká zde pokynů zdravotníka.

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 sociálně
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, první pomoc, zdravý
životní styl…
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.
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