Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Bjaček
Kontakt: 556 812 057, ales.bjacek@zsstramberk.cz
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: pátek 10:30 – 11:30 (1. patro, kabinet
matematiky) nebo kdykoliv po předchozí domluvě
Žáci, zákonní zástupci i pedagogové se mohou se svými problémy anonymně svěřit na
internetové stránce https://www.nntb.cz , která funguje jako online schránka důvěry a
je propojená se školním metodikem prevence. Ve škole funguje také klasická schránka
důvěry (chodba 1. patro).
Náplň práce:
 koordinace a tvorba Minimálního preventivního programu
 koordinace a podílení se na aktivitách prevence rizikového chování
 metodická pomoc pedagogům v oblasti prevence rizikového chování (práce ve
třídě, třídním kolektivem, řešení aktuálních problémů)
 spolupráce s institucemi a dalšími zařízeními působícími v oblasti prevence
rizikového chování
 práce s žáky a zákonnými zástupci v rámci rizikového chování
Dokumenty:





Minimální preventivní program
Program proti šikanování
Krizový plán
Školní preventivní strategie

Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici u ředitele školy.
V Minimálním preventivním programu se zaměřujeme na minimalizaci sociálně
patologických jevů, mezi něž zejména patří:








šikanování a násilí
kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
kriminalita, vandalismus, delikvence
záškoláctví
užívání návykových látek
xenofobie, rasismus, intolerance
gambling (patologické hráčství)

Následující internetové stránky slouží zájemcům pro lepší orientaci k daným tématům:
http://www.nebudobet.cz – projekt, který zajišťuje programy k primární prevenci proti
kyberšikaně a jiným rizikovým jevům na internetu.

http://www.e-bezpeci.cz – server nabízející články, odborné texty, výzkumné studie a
materiály týkající se kyberšikany, Facebooku, sextingu a dalších rizikových jevů.
http://www.sikana.org – server určený obětem šikanování a je zaměřen na prevenci
tohoto vážného celosvětového problému.
Spolupráce školy a rodičů je důležitou součástí boje proti šikanování. Proto Vás
prosíme o pomoc. Kdybyste měli podezření nebo dokonce jistotu, že je vašemu dítěti
ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika
prevence nebo vedení školy). Využít můžete i anonymní internetové stránky
(https://www.nntb.cz). Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme odborně a
bezpečně řešit.

