DOKUMENTACE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE K PREVENCI
Dokumentace školního metodika prevence vychází z legislativních dokumentů a
metodických doporučení MŠMT. Podléhá kontrole ČŠI, měla by být aktuální a ve
vzájemném souladu.
OBSAH:
1) Školní preventivní program / strategie
- Je dlouhodobý preventivní program pro školy a je součástí vzdělávacího programu
• Poradenské pracoviště – jmenovitě školní metodik prevence, výchovný poradce,
případně školní psycholog, sociální pedagog (kdo co dělá)
• Dlouhodobé a krátkodobé cíle – vychází z národní a krajské strategie a zohledňují
specifika školy
• Monitoring a evaluace – jaký nástroj používáte, kdo ho zpracovává nebo realizuje, jak
často (1x za 5 let, každý rok) – např. výzkumy pro zmapování aktuálního stavu,
evaluačním nástrojem je ZZ MPP atd.
2) Minimální preventivní program (vždy na aktuální školní rok) + přílohy
Konkrétní dokument MPP a jeho přílohy (viz. elektronická evidence)
• MPP
• Legislativní podklady a normy – metodické pokyny, metodická doporučení
• Krizový plán školy – co dělat v případě výskytu rizikového chování
• Síť organizací a služeb poskytujících odbornou pomoc
• Spolupráce na regionální úrovni v systému prevence (krajský školský koordinátor, krajský
protidrogový koordinátor, OPM, protidrogový koordinátor statutárního města, OSPOD, NNO
v regionu, Policie ČR, psychiatr, psycholog, preventivní skupina, praktický lékař)
• Plán pro předcházení výskytu šikany
• Metodická doporučení „Co dělat když“….
• Strategie proti školní neúspěšnosti
3) Závěrečná zpráva k MPP (za uplynulý školní rok)
- V závěru školního roku ji vypracovává školní metodik prevence na základě všech podkladů
4) Platné školské dokumenty pro oblast primární prevence
• Platné vyhlášky
• Platné dokumenty (Národní strategie primární prevence, Krajská strategie primární prevence
atd.)
5) Další dokumenty, které zpracovává VP (Plán výchovného poradenství)
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DALŠÍ DOKUMENTACE
•
•
•
•
•

Dokumentace z výchovných komisí
Individuální výchovné plány (IVýP)
Záznamy přestupků a veškeré záznamy k řešeným problémům (jednání s rodiči, emaily at.)
Přehled žáků se specifickými potřebami a k nim doporučení (např. z Pedagogickopsychologické poradny), opatření, plány podpory
Stanovená výchovná opatření

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)
-

-

Je zpracováván na jeden školní rok
Podléhá kontrole ČŠI
Jde o konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke
zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační
dovednosti
Měl by být naplánován tak, aby byl realizovatelný
Je přizpůsobován dané škole
Oddaluje nebo snižuje výskyt rizikového chování

MPP OBSAH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charakteristika školy a legislativní východiska
Analýza současného stavu na základě evaluace
Cíle prevence
Projekty a jejich popis
Program proti šikaně
Systém vzdělávání pedagogů
Spolupráce s rodiči
Krizový plán školy - jasné postupy
Poradenství
Prezentace systému primární prevence
Technické a materiální podmínky
Časový harmonogram akcí, garant, realizátor
Adresář organizací

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – příloha MPP
-

Je součástí MPP, ale může být zpracován i samostatně
Většina škol má zpracován krizový plán, v legislativních dokumentech se neobjevuje, odkazují
na něj jen některé metodické pokyny
Měl by pedagogickým pracovníkům napomoci v situacích, kdy není čas studovat dlouhé
postupy a zjišťovat, co je správně
Slouží převážně k okamžitému řešení krizových situací
Měl by být jednoduchý, srozumitelný, návodný
Postupy jsou jasné, konkrétní, závazné
Určují konkrétní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců
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o
o
o
o
o
o
o
o
-

Kdo provádí první pomoc (intervenci)
Kdo komu hlásí v systému školy
Kdo kam zapíše
Kdo informuje zákonné zástupce žáků
Kdo a v kterých případech informuje zákonné zástupce, OSPOD…
Kdo informuje rodiče ostatních žáků školy
Kdo a jak informuje ostatní žáky
Kdo a jak informuje zřizovatele, média …

Má zahrnovat jen vybrané dílčí oblasti rizik, které se týkají především rizikového chování žáků
na dané škole
Obsahuje i kontakty na organizace, na které je možné se obrátit o pomoc
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