POKYN č. 1 / 2020
k ověření znalostí žáků z oblasti prevence rizikového chování (PRCH)
ve VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
Při práci Školního poradenského pracoviště se ukazuje, že žáci stále nemají potřebné znalosti z oblasti
PRCH. Proto ukládám všem příslušným pedagogům (třídním učitelům a U-OV):
Na nejbližší třídnické hodině poučit žáky (poučení zapsat do třídnice):
 Víte, co je to rizikové chování ?
Nejen kouření a drogy, ale také záškoláctví, gemblerství, šikana, rasismus, xenofobie apod.
 Víte, že je na COP zpracován Minimální preventivní program v oblasti PRCH ?
Pro žáky je k dispozici u školního metodika prevence, u výchovného poradce a na WWW.
 Víte, že nový školní řád také pamatuje na oblast PRCH ? Kde je povoleno ve škole kouřit?
Vybrat pasáže ŠŘ týkající se PRCH a jejich zákazu a trestání. Kouření je zakázáno v celé škole
včetně CELÉHO respirálního prostoru před „D“ Kouření škodí zdraví!
 Víte, kdo je školním metodikem prevence a na koho se můžete obracet s problémy v oblasti
PRCH ?
Je jím p. Miroslav Hošek – vedoucí vychovatel DM – vychovatelna budovy G
 Víte, kdo je výchovným poradcem a na koho se můžete obracet s problémy v oblasti studia a
SPJ ?
Je jím Mgr. Miloš Blecha – zástupce ředitelky – kancelář A10
 Víte, že škola má vlastního školního psychologa, kteří je vám od 1. 9. 2019 k dispozici?
Ano, je jím PhDr. Monika Müllerová – kabinet C311
 Víte, že dvě nástěnky školy se věnují PRCH ?
Nástěnka je v odpočívárně „C“1.patra u krčku (bufetu), druhá nástěnka ve 3.patře „C“ Informace
zveřejňuje p. Hošek
 Víte, že máte možnost vhodit anonymně své podněty, stížnosti a informace do schránky
důvěry? A víte, kde jsou umístěny 2 schránky důvěry?
Schránka důvěry je umístěna u odpočívárny „C“ 1.patra (nad ředitelnou). Druhá schránka důvěry je
umístěna na internátě COP – pavilon G108. Mají tvar větší poštovní nerezové schránky. Žáci je
málo využívají.
Na třídnické hodině zajistit, aby si žáci zapsali do svých poznámek následující text:
 Ředitel školy – Doc.PhDr.Mgr.Lenka Hrušková,Ph.D., tel. 381 407 103
 Školní metodik prevence – p. Miroslav Hošek, tel. 381 407 180
 Výchovný poradce – Mgr. Miloš Blecha, tel. 381 407 200; 702 250 343
 Školní psycholožka – PhDr. Monika Müllerová, tel. 381 407 408; 702 131 979
 Schránka důvěry – u odpočívárny „C“ 1.patro – nerezová uzamčená schránka
 Schránka důvěry – budova DM „G“ 1.patro G108 – nerezová uzamčená schránka
 Linka bezpečí – Nadace Naše dítě - nonstop 800 155 155
 Linka důvěry České Budějovice – nonstop 387 313 030
 Linka bezpečí; Pomoc ON-LINE … tel.: 116 111 (bezplatně 24 hodin denně)
 Linka „ztracené dítě“ - Pomoc ON-LINE … tel.: 116 000 (bezplatně 24 hodin denně)
Na třídnické hodině otevřít www stránky školy /Úřední deska – Školní metodik prevence/, aby se žáci
seznámili s následujícími dokumenty školy:



Minimální preventivní program školy 2020 - 2021
Krizový plán školy 2020 - 2021

V průběhu dalšího týdne stejně poučit i chybějící žáky + zopakovat a ověřit znalosti!
Do třídní knihy (Bakalář) zapsat: Poučení žáků o prevenci rizikového chování dle Pokynu č. 1/2020
září 2020

Zpracoval: Miroslav Hošek; Mgr. Miloš Blecha

