
Pracovní náplň školního metodika prevence (ŠMP) 
 

1. Metodická a informační činnost 

 

- odpovídá za realizaci minimálního preventivního programu (MPP) 

- zajišťuje odevzdání MPP oblastnímu a krajskému metodikovi 

- informuje vedení školy o průběhu plnění MPP 

- vyhodnocuje aktuální situaci ve škole 

- vypracuje ve spolupráci s ředitelem školy a svými kolegy vyhodnocení MPP za každý školní 

rok, které odevzdá oblastnímu a krajskému metodikovi 

- spolupracuje s výchovným poradcem, učiteli předmětů zapojených do prevence, ostatními 

učiteli a rodiči 

- účastní se výchovných komisí ve škole a vede jejich evidenci 

- ve spolupráci s třídními učiteli vede evidenci o sociálněpatologických jevech a jejich řešení 

- zajišťuje s třídními učiteli sociogramy tříd 

 

2. Spolupráce ŠMP s rodiči či zákonnými zástupci 

 

- seznamuje rodiče či zákonné zástupce s minimálním preventivním programem vycházející     

z pokynů MŠMT, č. j.: 1454/2000-51 

- vysvětluje rodičům a zákonným zástupcům funkci ŠMP 

- informuje rodiče či zákonné zástupce o možném kontaktu při řešení výchovných                   

a výukových problémů 

- seznamuje rodiče o postupu školy v případě výskytu zneužívání návykových látek ve škole 

- pořádá přednášky pro rodiče či zákonné zástupce o prevenci sociopatologických jevů 

 

3. Působení při výuce, akce, aktivity 

 
- primární prevenci na I. stupni zajišťuje třídní učitel v rámci jednotlivých vyučovacích 

předmětů, především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě 

- primární prevenci na II. stupni zabezpečují především učitelé rodinné výchovy, občanské 

výchovy, ale i vyučující ostatních předmětů vhodnými tématy dle plánu MPP 

- využívá při výuce různých metod (výklad, skupinová práce, brainstorming, projektové 

vyučování, prvky dramatické výchovy) 

- ŠMP zajišťuje pro žáky přednášky dle nabídky (např. organizace ACET a Policie ČR) 

- zapojuje žáky do soutěže s tématikou prevence sociopatologických jevů 

- organizuje návštěvy: Dům volného času, K-centrum 

- podporuje přínosné aktivity ze strany žáků: adopce na dálku 

- aktualizuje nástěnku věnovanou sociopatologickým jevům 

- seznamuje žáky s volnočasovými aktivitami pořádané nejen školou, ale i ostatními 

organizacemi 

 

 


