Záv. zpr. o plnění PPŠ 2020 -2021

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ
PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí závěrečná zpráva
o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Mgr. Radek Cícha
393 033 200, 381 252 414
cicha.radek@ssjs-tabor.cz

Školní metodici prevence
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Sám
Vlastní
S výchovným poradcem
kabinet
S jinými pedagogy
Školní preventivní tým *)
*)

počet
1
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO

metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd.

Školní poradenské pracoviště – složení:
Ing. Renata Vosolová

karierový poradce, vedoucí ŠPP

Mgr. Marta Musilová

školní asistentka

PhDr. Jiří Vránek

výchovný poradce

Mgr. Olga Shonová

školní metodik prevence

Pro činnost ŠPP je vyčleněn samostatný kabinet, ve kterém se jednotliví vyučující střídají. Každý
má vyčleněno jedno odpoledne pro své konzultační hodiny (po, út, čt 13.00 – 15.00, st 15.20 –
17.00). Žáci je mohou navštívit i mimo tyto hodiny po vzájemné domluvě, popř. využít schránku
důvěry umístěnou u dveří ŠPP. Navzdory snaze vedení školy se nepodařilo sehnat školního
psychologa na částečný úvazek.

1

Záv. zpr. o plnění PPŠ 2020 -2021

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
1. Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ
Škola žádala formou grantů,
víceúčelových dotací atd.
NE

Účel

Získaná celková částka

2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ
Název a odborné zaměření
vzdělávání
Bezpečnější internet
(webinář)

Počet
hodin
2

Datum konání

9. 2. 2021

Realizátor –
organizace,
odborník
Ing. Petr Šmíd

Počet
školených
pedagogů
2

3. Vzdělávací akce pro školního metodika prevence v oblasti prevence rizikového chování
Název a odborné zaměření vzdělávání

Poč Datum
et
konání
hod
in

Ukončení studia výchovného poradenství
závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné
práce „Přestup a adaptace žákyně se sluchovým
postižením ze základní na střední školu“
„Bezpečnější internet“
„Kyberdítě a jeho sítě, aneb jak se propojit
s dnešními dětmi?“
„Jak se zorientovat v kybersvětě?“
„Bezpečně v kyber!“ (základní verze)

11.11.
2020

2
2
2
3

„Bezpečně v kyber!“ (rozšířená verze)

6

Základní školení pro vedoucí a koordinátory
programu DofE
Sebepoškozování a sebevražedné jednání u
dospívajících a jeho prevence

8
2

2

Realizátor – organizace,
odborník

PF UK Katedra psychologie

9. 2. 2021 Ing. Petr Šmíd
16. 2. 2021 Mgr. Karla Mihatschová,
Hope4kids, z. s.
18. 2. 2021 Hope4kids, z. s.
10. 4. 2021 Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost (elearning + závěrečný test)
11. 4. 2021 Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost (elearning + závěrečný test)
14. 4. 2021 Lektoři organizace DofE
15. 4. 2021 Národní pedagogický institut
České republiky
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4. Uveďte, jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější
v minulém školním roce:
Lektor

Hodnocení – proč?

Adaptační kurzy pro Škola
žáky 1. ročníků

TU + MP+ VP +
učitelé TV

„Blázníš? No a!“

Mgr. Jaroslava
Paštiková

navázání kontaktů mezi žáky,
žáky a učiteli, adaptace na novou
školu, nové prostředí, nový
kolektiv
destigmatizace duševních
onemocnění, přímá práce a
diskuze se studenty, 6 hodin
v kolektivu třídy za přítomnosti
TU

Název akce

Realizátor

Fokus Tábor

5. Uveďte, jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně
přínosnou v minulém školním roce:
Název akce

Realizátor

Lektor

Hodnocení – proč?

6. Spolupráce s ostatními pedagogy
Situace v minulém školním roce byla pro všechny velmi obtížná, veškerá komunikace probíhala
většinou online, žákům i učitelům byl znemožněn osobní kontakt.

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
7. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ
(Přednášky, besedy na téma prevence SPJ)
Datum konání Realizátor, přednášející

Název aktivity
a) představení metodika, kontakty, seznámení se
systémem
b) distribuce materiálů, aktualizace webu a kontaktů
c) rozhovor, informace o spolupracujících
zařízeních

srpen, září

školní metodik prevence,
výchovný poradce
září, říjen
školní metodik prevence,
výchovný poradce
třídní schůzky a školní metodik prevence,
průběžně
výchovný poradce

8. Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě
SPJ který byl řešen: náznak kyberšikany (1.stádium)
Kdy byla situace řešena: červen 2021, rozhovor s obětí, agresory, svědky, rodiči, poučení o
slušném chování a normách v žákovském /pracovním kolektivu, následně dotazník SORAD –
vyhodnocení třídním učitelem, v rámci OBN: seriál „Marty is dead“
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9. Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou)
Nekonaly se.
10. Volnočasové aktivity při školách
Volnočasové aktivity se vzhledem k epidemiologické situaci nekonaly, ale škola se v dubnu 2021
stala poskytovatelem volnočasových aktivit (pohyb, dovednost, dobrovolnictví) v rámci projektu
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Základní školení pro vedoucí a koordinátory DofE
absolvovaly 4 pedagožky.
11. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách
Víkendové akce
počet akcí
počet dětí
Nekonaly se.

Prázdninové akce
počet akcí
počet dětí

IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
12. Výskyt rizikového chování na škole

případů

žáků

případů

žáků

případů

žáků

případů

5873

žáků

21

krádeže

případů

21

ostatní
drogy

žáků

3

kouření

alkohol

agresivní
formy
chování
vč. šikany

Hodin
na žáka

počet

2

neomluvené
hodiny
Hodin
celkem

snížená
známka
z chování

4,73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Výskyt a výčet rizikového chování v loňském školním roce je značně zkreslen.
13. Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky
jméno
typ SPJ
věková
jakou formou se pracovalo se žáky
odborníka/zařízení
skupina
Nekonala se.
14. Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování na škole: v uplynulém školním roce lze těžko
hodnotit.

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
28. 10. 2021

Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou
zprávou o plnění MPP
Seznámení pedagogického sboru školy se
závěrečnou zprávou o plnění MPP

28. 10. 2021
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