Vyhodnocení a plán plnění minimálního preventivního programu ve
školním roce 2020/2021
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Koordinace tvorby a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy.
V rámci plnění cílů MPP se na realizaci podílejí všichni pedagogičtí pracovníci
školy.
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci
záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání
sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů
sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů.
Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních
prvků do vzdělávacího procesu; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence
rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a
etnické odlišnosti.
Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence
sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování,
preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají
v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem
preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými,
terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi),
které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a
následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických
jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
V uplynulém školním roce nebylo nutné řešit a evidovat žádný z obecně známého
výčtu patologických jevů.
Plánování, analýza, koordinace a organizace preventivních akcí pro žáky ZŠ
Slabce.

Zvláštní úkoly :
Pravidelné sledování problematiky sociálně-patologických jevů zejména v oblasti :
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týrání, zneužívání a zanedbávání dětí.
tělesné, pohlavní, psychické a systémové (ponižování) týrání.
tělesné a citové zanedbávání, zanedbávání výchovy a vzdělání.
vandalismus, prostituce, sektářství, šikana, kriminalita.
extremismus – xenofobie, rasismus a anarchie.
zneužívání omamných a psychotropních látek.
kyberšikana a její výskyt ve škole.

V rámci uskutečňování náplně MPP proběhly tyto akce :
a. pravidelné rozhovory se žáky na téma zneužívání OPL a prevence předcházení
patologických jevů a závislostí
b. každoroční výcvik na dopravním hřišti – Rakovník
c. školní exkurze
d. školní výlety jednotlivých tříd v průběhu školního roku s tematickým
zaměřením i na sociálně-patologické jevy ve společnosti
e. pravidelné rozhovory se žáky na téma šikana a kyberšikana
f. sledování nových typů nebezpečí – problematika sociálních sítí – zejména
FACEBOOK
g. rozhovory na téma osobní bezpečí a předcházení krizovým situacím
h. rozhovory na téma chování v krizových situacích
i. zapojení žáků do volnočasových aktivit v rámci kulturně-vzdělávacích a
sportovních kroužků, realizovaných při ZŠ.
j. rozhovory na téma živelné katastrofy /povodně, požáry/, chování v těchto
případech- celoškolní nácvik praktické evakuace školy ve spolupráci s HZS
Rakovník
k. pravidelná komunikace s rodiči i na téma výskytu sociálně-patologických jevů
v rodině a ve škole, jak v rámci třídních schůzek, tak i v rámci konzultačních
hodin jednotlivých pedagogů.
Většina plánovaných akcí ve školním roce 2020/21 neproběhla vzhledem k pandemické
situaci a opatřením vlády ohledně šíření Covid-19.
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