
 

 

 

Náplň práce školního metodika prevence 

  

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět k zdravému vývoji 

vašich dětí.  

Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, 

rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.  

Obracejte se tedy na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, 

abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy sociálně 

patologických jevů v prostředí třídy vašeho dítěte či celé školy.  

S čím se tedy na mne můžete obrátit? 

- nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy 

- fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole 

- projevy rasové a menšinové intolerance 

- experimenty žáků s návykovými látkami 

- vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole 

- domácí násilí a sexuální zneužívání 

… a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu dětí 

 

1) Metodická a koordinační činnost 

- tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy 

- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

rizikového chování 

- metodické vedení a koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků 

školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, 

s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, 

které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního 

výskytu sociálně patologických jevů 

2) Informační činnost 

- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně 

patologických jevů pedagogickým pracovníkům školy 



 

 

- informování pedagogických pracovníků školy o nabídkách programů a 

projektů, o metodách a formách specifické primární prevence  

- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných 

informací a zkušeností 

- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro 

oblast prevence sociálně patologických jevů 

3) Poradenská činnost 

- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených 

s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd 

- orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického 

chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich 

zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího 

odborného pracoviště 
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