
PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE  
 
Školní rok 2022/23 
Škola: SOŠ mediální grafiky a polygrafie 
Školní metodik prevence: Bc. Lenka Obergruberová 
 
1.Vyhodnotit plnění PP za školní rok 2021/2022– září 2022 
2.Navrhnout a ve spolupráci s preventivním týmem vytvořit PP pro školní rok 2022/2023– 
září 2022 
3.Spolupracovat s okresním metodikem prevence, pravidelně se zúčastňovat porad metodiků 
prevence, zajišťovat přenos důležitých informací z nich – průběžně dle termínů jejich svolání 
4.Koordinovat realizaci PP – průběžně po celý školní rok 
5.Vést písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 
prevence – průběžně po celý školní rok (viz Záznamník školní metodičky prevence) 
6.Seznámit nové žáky (i rodiče) a připomenout stávajícím žákům možnost obracet se na 
školního metodika prevence v případě problémů souvisejících s rizikovým chování, seznámit 
je s aktuálním PP školy – září  2022 (viz PP) 
7.Sledovat, evidovat a podílet se na řešení problémů (ve spolupráci s pedagogy školy, rodiči, 
příp. dalšími organizacemi) jednotlivých žáků souvisejících s jejich rizikovým chováním  –
v rámci pedagogických rad i průběžně dle aktuální potřeby (viz PP) 
8.Získávat a shromažďovat všechny dostupné odborné informace, zkušenosti,  pomůcky, 
materiály… se vztahem k problematice rizikového chování, dle potřeby je nabízet a 
poskytovat pedagogům školy, žákům rodičům. (knihy, DVD, VHS, informační panel, webové 
stránky školy, školní časopis…) – průběžně po celý školní rok 
9.Zvyšovat informovanost žáků a ovlivňovat jejich postoje s cílem prevence rizikového 
chování  (webové stránky, nástěnka,  školní časopis a jiné) a seznamovat žáky, rodiče, 
pedagogy  s PP (webové stránky, nástěnky,  školní časopis a jiné) – průběžně po celý školní 
rok 
10.Poskytovat metodické rady pedagogům pro práci se žáky v oblasti prevence rizikového 
chování – průběžně po celý školní rok dle aktuální potřeby 
11.Realizovat preventivní aktivity ve třídách dle PP zaměřené na prevenci rizikového chování 
(viz PP) 
12.Prohlubovat své sebevzdělání v oblasti prevence rizikového chování.  
13. Informovat žáky o preventivních aktivitách školy a zajímavostech v oblasti prevence 
(webová stránka školy, informační nástěnka, časopis Bezevšeho a jiné) 
 
 
 
          1.9.2022          Bc. Lenka Obergruberová 
 


