Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.
Preventivní program školy pro školní rok 2017/2018
Cílem preventivní práce školy je ochrana žáků před sociálně negativními jevy, rozvíjení schopnosti
komunikace, samostatného rozhodování a posilování zdravého sebevědomí, podpora zdravého životního
stylu, informovanost žáků o nebezpečí, které vyplývá ze závislostí, působení na pozitivní sociální klima
školy.
Základní oblasti preventivní práce:
1. principy zdravého životního stylu a jejich aplikace v životě žáků:
a) nebezpečí závislostního chování, působení návykových látek na organismus
b) sexuální rizikové chování
c) poruchy příjmu potravy
2. podpora pozitivních mezilidských vztahů:
a) problematika mezilidských vztahů, odpovědnost v mezilidských vztazích, řešení konfliktů
b) agrese, šikana, násilí
c) zásady zdravého rodinného života, problematika výchovy dětí, domácí násilí
3. seznamování s kapitolami z multikulturní výchovy a výchovy k toleranci a proti rasismu
4. podpora odpovědných postojů vůči rizikovému chování
5. součástí Minimálního preventivního programu je Program proti šikanování a Krizový plán.
S Programem proti šikanování a Krizovým plánem jsou žáci seznámeni na začátku šk. roku.
Plánované preventivní činnosti:
1. spolupráce školního metodika prevence s učiteli odborných předmětů – zařazení témat prevence
rizikového chování do výuky: v rámci výuky společenskovědních předmětů podporovat zdravý životní
styl (odmítnutí drogy, zamítavý postoj k šikaně, tolerance ve skupině, …), ve výuce biologického
a ekologického vzdělávání vliv prostředí na člověka, vliv drog na lidský organismus a psychiku (v rámci
projektu Zdravý životní styl žáků).
2. preventivní práce třídních učitelů v rámci třídnických hodin – při třídnických hodinách učit žáky
otevřeně hovořit o problémech, naučit je formulovat svůj názor a umět jej obhájit. Učit je toleranci
a demokratickému jednání. Práce třídního učitele je rozhodující činitel, který ovlivňuje nejvíce, zda ve
třídě vznikne zdravé jádro kolektivu.
3. adaptační kurz žáků 1. ročníků
4. informování rodičů o preventivních postojích školy a o možnostech intervence v případě rizikového
chování
5. aktivity školy v prevenci proti šikaně
6. projekt Rodinný život
7. projekt Chudoba, rozvojová a humanitární pomoc
8. konzultační hodiny školního metodika prevence pro žáky a rodiče – na základě osobní, emailové nebo
telefonické domluvy
9. konzultační hodiny výchovného poradce a koordinátora projektu Zdravý životní styl žáků
10. možnost předat informaci prostřednictvím schránky důvěry (v budově školy vedle sborovny)
11. spolupráce s odbornými pracovišti působícími v oblasti prevence rizikového chování
12. dotazníkové šetření třídního klimatu – vyhodnocuje a společně se žáky své třídy reflektuje třídní učitel
13. kulturně-vzdělávací akce
14. odborné exkurze
15. návštěva koncentračního tábora v Osvětimi
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