
 

Hodnocení preventivního programu  

za školní rok 2018/2019 

 

(v souladu s vyhláškou 197/2016 Sb., ze dne 2. 6. 2016 o poskytování poradenských služeb ve 

školách) 

Preventista rizikových jevů:    Mgr. Miroslav Beránek 

Členové komise: Ing. Jitka Vaňková,  vyučující předmětu občanská nauka, chemie, základy 

ekologie a tělesné výchovy, třídní učitelé 

 

Celoročně 
 

- schránka důvěry     Ing. Vaňková 

- poradenská činnost Mgr. Beránek, Ing. Vaňková 

- názorná agitace na chodbách školy Mgr. Beránek, Ing. Vaňková,  

- půjčování odborné literatury Mgr. Beránek, Ing. Vaňková 

- informace učitelů v „Okénku“ na pedagogických radách Mgr. Beránek, Ing. Vaňková 

 - Internet – schránka s příspěvky učitelů + fotografie Mgr. Beránek, Ing. Vaňková 

- sledování negativních jevů a jejich eliminace                                         Mgr. Beránek, Ing. Vaňková 

- besedy se žáky ve třídách v rámci  ON, SV a ČJ vyučující 

 

Projekty: 
 

- adaptační den  Ing.J.Vaňková, 

          Viz plán adaptačního dne Ing. Vaňková, třídní učitelé        splněno 

- besedy v rámci prevence RJ – prevence záškoláctví 

  prevence proti násilí, kyberšikaně, extrémismu 

 

Září 

- prostudovat přihlášky žáků Ing. Vaňková 

  

- adaptační den  Ing.J.Vaňková,  

 třídní učitelé 1.ročníků                 splněno 

- hodnocení adaptačního dne (učiteli i žáky)  Ing. Vaňková 

- informace  pro žáky 1. ročníků Ing. Vaňková, Mgr. Beránek  

 

Říjen 

- beseda „Bezpečný sex“, „Prevence proti AIDS                           Ing. Jitka Vaňková                         splněno 

- informace pro učitele         Mgr. Beránek 

 

Listopad 

- informace pro třídní důvěrníky na Radě rodičů Ing. Vaňková, Beránek 

- přednáška „Sekty a extrémní skupiny“ Mgr. Grendel                                splněno  

- informace pro učitele Mgr. Beránek 

 
Prosinec 

-  vánoční výzdoba školy vyučující SV 

- informace pro učitele Ing. Vaňková 

- beseda v rámci prevence RJ – válečný veterán  Ing. Vaňková                                splněno 

 

 

Leden 

- konzultace s PPP                                                                                     Ing. Vaňková 

-  informace pro učitele      Mgr. Beránek                              splněno 

 

Únor 

- průběžné besedy se žáky tř.učitelé,, Ing. Vaňková  

- beseda s pracovníky Úřadu práce Ing. Vaňková  

- informace pro učitele Mgr Beránek, učitelé                  splněno 



 

Březen 

- prevence proti násilí – beseda „Předsudky“                        Ing. Vaňková                                splněno 
- informace pro učitele     Mgr. Beránek 

 

Duben 

- informace pro rodiče na sdružení rodičů     Ing. Vaňková 

- beseda s Policií Náchod – problémy s mládeží     Ing. Vaňková                                splněno 

- informace pro učitele     Ing. Vaňková 

 

Květen 

- informace pro učitele       Mgr.  Beránek                              splněno 

- poradenství maturujícím žákům                                                              Ing. Vaňková                                

 
Červen 

-  Třídní dny   třídní učitelé, kabinet TV 

- Sportovní den   třídní učitelé, kabinet TV        

- poradenství žákům konajícím ZZ                                                          Ing. Vaňková                                splněno 

- vyhodnocení programu poradenských služeb   všichni zainteresovaní 

 

 

 

Přednášky a besedy se konaly dle možností přednášejících. 

 

 

Preventivní program byl splněn. Kromě naplánovaných akcí jsme byli nápomocní při řešení školní neúspěšnosti, 

problematického chování, výběru školy k dalšímu studiu a dalších každodenních situací. K řešení závažných kázeňských 

problémů se sešla výchovná komise. 

 

 

 

 

 

28. 6. 2019 

Ing. J. Vaňková 

 


