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Školní metodik prevence

Standardní  činnosti  školního metodika  prevence  jsou vymezeny  právním předpisem -  vyhláškou č.
72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých
činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je školní metodik prevence

Školní metodik prevence na naší škole:

Mgr. Petra Novotná, telefon: :+420 604 181 110, novotna.petra@ssams.cz

Úřední hodiny: kdykoliv po domluvě

   

Náplň práce školního metodika prevence

- tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně
patologických jevů a jejich řešení 

-  realizace a koordinace aktivit  zaměřených na prevenci  záškoláctví,  závislostí,  agresivity  a  dalších
sociálně patologických jevů 

- monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika 

- poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů 

- koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky 

- spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků 

- poskytování informačních a metodických materiálů 

- aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence 
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Zajímavé odkazy na weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí: např.

DROGY A JINÉ ZÁVISLOSTI: 

Středisko výchovné péče Čáp Liberec

K-centrum Liberec

Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves – ADVAITA,o.s.

Anonymní alkoholici

ŠIKANA, ADAPTAČNÍ PROBLÉMY:

Maják o.p.s. www.majaops.cz -prevence šikany, adaptační problémy

Mgr.Pavelčák- www.poradna-rodina.org

Poradenství, problémy v rodině, alkohol, drogy, hráčství, duševní hygiena

S barvou ven- www.sbarvouven.cz

Pedagogicko – psychologická poradna Liberec, www.pppliberec.cz

Mgr. Petra Novotná
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