Kompetence školního metodika prevence (ŠMP)
ŠMP je učitel dané školy, kterého do pozice jmenuje ředitel školy. Na naší škole na této pozici
sdílně pracují Mgr. Vít Jezbera a Mgr. Tomáš Otava.

Základní informace o pracovnících:
Pracovna: kabinet školního poradenského pracoviště, 2. patro
Kontakty:

Mgr.Vít Jezbera: 775169848, jezbera@gymcaslav.cz
Mgr. Tomáš Otava: 605983418, otava@gymcaslav.cz

Konzultační hodiny: dle domluvy

Oblasti působení ŠMP:
A – Metodické činnosti
- tvoří a realizuje minimální preventivní program
- koordinuje a aktivně se podílí na realizaci preventivních aktivit školy zaměřených
na projevy rizikového chování
- metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblastech prevence rizikové
chování
- pomáhá žáků v adaptaci
- realizuje aktivity zaměřené na integraci cizinců, na přijímání odlišností a na rasismus
- za školu spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy
- kontaktuje odpovídající odborné pracoviště
- shromažďuje odborné materiály, sleduje vývojové tendence
- vede písemné záznamy umožňující doložit obsah a rozsah činnosti ŠMP
B – Informační činnosti
- předává informace o preventivních aktivitách pedagogickým pracovníkům školy
- vede a aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového
chování
- pracuje v souladu se směrnicí GDPR
C – Poradenská činnost
- vyhledává žáky s rizikem či s projevy rizikového chování
- poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům, spolupracovníkům
- zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
- spolupracuje s třídní učiteli při zachytávání varovných signálů spojených s možností
rozvoje
rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd

- ve spolupráci s vedením školy monitoruje rozvoj rizikového chování na úrovní školy
- ve spolupráci s výchovným poradcem se podílí na integraci žáků se specifickými
poruchami a podílí se na poradenských a preventivních službách poskytovaných
těmto žákům

ŠMP úzce spolupracuje s vedením školy, s výchovným poradcem, se školním psychologem,
s třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky ve škole, s asistenty pedagoga,
se školním asistentem, s externími odborníky a s rodiči.
ŠMP Mgr. Vít Jezbera a ŠMP Mgr. Tomáš Otava plní obecné kompetence ŠMP společně
a nerozdílně tak, aby byly zajištěny veškeré potřeby školy a žáků.

