Program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program ZUŠ Jablonec nad Jizerou
Školní rok 2014/2015

Zpracoval: Mgr. Petra Šimůnková
Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Pro školu je závazný a podléhá
kontrole České školní inspekce.
Řídí se metodickým pokynem MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51.
Za sociálně patologické jevy lze považovat veškeré společensky nežádoucí činnosti mající
negativní vliv na rozvoj osobnosti a zdraví dítěte, ale i jeho okolí.

Konkrétní problémové oblasti :









drogové závislosti, alkoholismus, kouření,
šikana a násilné chování,
záškoláctví,
kriminalita, delikvence, vandalismus,
rasismus a xenofobie,
gamblerství,
syndrom týraných a zneužívaných dětí,
sekty a sociálně patologická náboženská hnutí.

Cíle :















rozpoznání jednotlivých sociálně patologických jevů,
eliminace nevhodného chování žáků,
vytipování rizikových skupin ( kolektivní obory ),
soustavné sledování individuálních potřeb dětí,
posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí,
spolupráce mezi učiteli a vedením školy ohledně vzniku a udržení zdravého klimatu
školy,
vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností,
vytváření kladného prostředí a předkládání pozitivních vzorů chování,
podpora vytváření pozitivního hodnotového žebříčku,
podpora školní úspěšnosti žáků,
všestranný rozvoj osobnosti žáků a podpora samostatných tvořivých činností,
zvyšování informovanosti učitelů v dané problematice,
spolupráce s institucemi ( PPP Semily, sociální odbor, Policie ČR ,…),
využití typu školy jako přímého a účinného nástroje prevence sociálně
patologických jevů.

Cílové skupiny :





všichni žáci – preventivní působení v rámci výchovně vzdělávacího procesu
pedagogičtí pracovníci – informace, aplikace vhodných metod, spolupráce s vedením
školy
rodiče – spolupráce při řešení problémů, informování rodičů o aktivitách školy
partneři – PPP, sociální odbor, lékaři, PČR – spolupráce při řešení problémů, vzájemné
poskytování informací

Řešení problémových situací :
Při podezření či zjištění nežádoucího jednání bude s ohledem na okolnosti postupováno
následovně :






pohovor s žákem, zjištění konkrétních skutečností, popř. zabavení nalezených
předmětů,
informování zákonných zástupců,
v případě přetrvávajících problémů doporučení kontaktu s odborníky,
při nezájmu zákonných zástupců uvědomění sociálního odboru,
protizákonné jednání bude oznámeno Policii České republiky.

Postihy :


domluvou lze řešit ojedinělé prohřešky nebo situace, které by mohly předcházet
nežádoucímu chování s minimálním rizikem rozvoje tohoto jednání,



podmínečné vyloučení z výuky v případě, kdy se žák opakovaně nebo nepřijatelným
způsobem proviní proti školnímu řádu nebo obecným společenským pravidlům
( např. vulgární vyjadřování, ničení svěřeného majetku nebo majetku školy, intoleranci
k jiným osobám nebo k výsledkům jejich úsilí apod.),



vyloučení žáka ze školy v případě opakovaného hrubého porušování školního řádu
nebo obecných společenských pravidel nebo porušení trestně právních předpisů ČR
( např. ublížení na zdraví, konzumace alkoholu a jiných návykových látek, dealerství,
rasistické projevy, těžká forma šikany apod.)

V Jablonci nad Jizerou dne 1.září 2014

Mgr.Petra Šimůnková – ředitelka ZUŠ Jablonec nad Jizerou

