Plán akcí primární prevence v rámci školy:

Školní metodik prevence
Školní metodik prevence: Ing. Michal Vojtek
Kancelář č. 214 – Gen. Krátkého 30, Kancelář č. 506 – Bulharská 8
tel.: 583 320 110, +420 775 436 134
e-mail: vojtek@sszts.cz
KONZULTAČNÍ HODINY
Sudý týden:
čt
8:45 – 9:35 Gen. Krátkého
pá
8:45 – 9:35 Bulharská
Lichý týden:
po
9:50 – 10:35 Bulharská
út
8:50 - 9:35 Gen. Krátkého
čt
8:50 – 10:35 Gen. Krátkého
Rodiče a učitelé: kdykoliv po domluvě předem

Plán akcí primární prevence v rámci školy:
Školní výlety
Maturitní ples
Exkurze, přednášky a besedy (Kyberšikana, Kriminalita mládeže, Extrémismus, Drogy, Alkohol a
anorexie…)
Odborná praxe studentů
Odborná praxe žáků učebních oborů
Charitativní sbírky – Světluška…
Soutěže v odborných dovednostech
Sportovní soutěže – atletika, fotbal, košíková, odbíjená, florbal

Návštěva soudních přelíčení
Přednášky z PPP, Sociální správy, úřadu práce…
Aktivity pro žáky:
Zájmové kroužky organizované školou
Poskytnutí první pomoci (proškolení)
Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Charitativní sbírka „Světluška“
Dny otevřených dveří
Návštěva nízkoprahového centra Rachot Šumperk
Den Země
Filmová představení
Besedy a exkurze dle nabídky různých organizací
Beseda „ Jak se správně učit“ pro žáky studijních oborů
Exkurze dle zaměření jednotlivých oborů
Prezentace žáků na různých soutěžích
Školní výlety, sportovně-turistické kurzy
Sportovní den školy
Sportovní turnaje
Nástěnka primární prevence
Poradenská činnost (školní speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy)
Adaptační kurzy pro 1. ročníky studijních oborů

Vodácké, lyžařské a cyklo pobyty
Aktivity pro rodiče:
Rodiče jsou informováni o realizaci programu prostřednictvím třídních schůzek a webových stránek
školy.
Rodiče mají možnost individuálních konzultací s třídním učitelem a školním poradenským
pracovištěm.
Spolupracujeme s rodiči při řešení problémových situací.
Poskytujeme rodičům kontakty na organizace zabývající se prevencí.
Členem Školské rady jsou zástupci z řad rodičů a podílejí se tak na činnosti školy.
Aktivita pro učitele:
Vzdělávací semináře pro pedagogy.
Porady pedagogů (metodik prevence informuje o aktualitách v oblasti prevence, o plánovaných
akcích na škole, zpětná vazba od vyučujících o situaci ve třídách).
Spolupráce mezi školním poradenským pracovištěm a učiteli.

Termíny a konkrétní témata akcí není možno naplánovat na rok dopředu a budou realizovány vždy
s ohledem na konkrétní nabídku – poptávku. Některé byť zajímavé akce nemůžeme navštívit
z důvodů finanční náročnosti.

