DOTAZNÍK PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE
školní rok: 2009/2010
ŠKOLA: ZŠ a MŠ Ostrovačice
školní metodik prevence:Mgr. Renata Záhorská
kontakt – tel./e-mail: zahore@seznam.cz

Vyplňte, prosím, dotazník dle pravdivých skutečností a pokud možno v co nejkonkrétnější
podobě (př. pokud předáváte informace ostatním pedagogům dle potřeby, uveďte, konkrétní podobu potřeby,
tedy 1x á 3 měsíce/ 15 min.)

Možnost je vyplnit odpověď slovem či číslicí či zakroužkováním správné odpovědi. Pokud se
Vám nebude hodit ani jedna z možných odpovědí, můžete doplnit svým komentářem.
ŠKOLA:
1.stupeň
ZŠ
Počet žáků/studentů 53
Počet pedagogů
3

2.stupeň
ZŠ
146
14

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP):

SŠ

VOŠ

Nástup do funkce

Měsíc září

Rok 2009

ŠMP je zároveň
výchovným poradcem

NE

ŠMP má odpovídající
vzdělání

NE

ŠMP absolvoval kurzy
a semináře v oblasti
prim.prevence (uveďte počet)
Forma finančního
ohodnocení ŠMP
Konzultace

Jednodenní

Vícedenní

několikafázové

8
pravidelná
odměna
vymezené hodiny

ano

místnost pro
konzultace

přístup
k internetu

ano
Forma předávání
informací pedagogickému
sboru

ŠMP spolupracuje

na pedagogické
radě

v případě
nutnosti
výchovným
poradcem

mapuje
soc.než.chování
ve škole

ano

přístup
k odbor.literatuře

ano

individuální
konzultace
v případě
potřeby
vedením školy

ano

třídními učiteli

ano

ano
ŠMP

několikaleté

ostatními
pg.pracovníky

ano
řeší
soc.než.chování
ve škole

ano

spolupracuje
s ok.metodikem
prevence

ano

spolupracuje
s odbor.zařízeními

ano

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI:
forma spolupráce (řešení situace,
prevence apod.)
řešení SPU, semináře

zařízení
Pedagogicko psychologická
poradna
Středisko výchovné péče

ANO

Speciálně pedagogické centrum
Policie ČR

NE
besedy, přednášky

ANO

Městská policie
Hygienická stanice
Odbor sociálně právní ochrany dětí
a mládeže /“sociálka“/
Odborníci
Jiné (jaké?)

Odesílání žáků

ano

NE
konzultace
řešení výchovných problémů a
přestupků v chování
besedy, semináře

ANO
ANO
ANO
NE

SPOLUPRÁCE S RODIČI:
rodiče jsou informováni o strategii MPP
rodiče se přímo účastní realizace MPP
jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče
škola nabízí besedy pro rodiče
ŠMP ve stanovených situacích si zve rodiče na konzultace
škola má pro rodiče informační letáky
rodiče mají zájem o spolupráci se školou

ANO
NE
NE
NE
NE
ANO

MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM:
Příprava
MPP je vypracováván na základě vyhodnocení předch.šk.roku ANO
Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů
Formy a metody realizace MPP
přednášky
ANO
besedy
ANO
konzultace
ANO
informační materiály
ANO
prožitkové programy
pobytové akce
peer programy
sociální učení
ANO
exkurze
ANO
jiné (jaké?)

NE

NE

NE
NE
NE

Aktivity pro žáky/studenty (uveďte,prosím, konkrétní počet případných aktivit-netýká se
aktivit zařazených do témat výuky)

Základní škola
Střední
Vyšší
1.stupeň 2.stupeň škola odborná
škola
Přednášky
Besedy
3
Komponované pořady
Zážitkový program
2
Pobytový program
Jiné programy

9
3

Má škola vytvořen vlastní Program proti šikanování včetně Krizového plánu ?
ANO

Datum: 29. 6. 2010

Zpracoval:Mgr. Renata Záhorská

