Výroční zpráva metodici prevence PPP Plzeň šk. rok 2017/2018
V rámci školního roku 2017/2018 byla realizována přímá práce s cílovou skupinou žáků a
pedagogů, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byly realizovány následující
programy a aktivity:














Diagnostika sociálního klimatu třídy s následným intervenčním programem - Práce s
nepřizpůsobivými jedinci, ovlivnění sociálního klimatu ve třídě. Cílem je nastartovat
procesy dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve
třídě.
Preventivní programy - prevence rizikových forem chování, zlepšování sociálních
dovedností žáků, zkvalitňování sociálního klimatu třídy jako podpora inkluze sociálně
znevýhodněných jedinců a prevence rizikových forem chování u této skupiny.
Peer program - Cílem programu je s pomocí žákovských mediátorů ( peer aktivistů )
vytvořit síť pomoci těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu,
dětem, které se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků a které považujeme za
nejohroženější skupinu z hlediska zneužívání návykových látek a narůstajících případů
šikany.
Adaptační programy - seznámení s budoucími spolužáky, pedagogickým sborem i
klimatem školy. Cílem práce s nově vzniklým kolektivem je vytvořit kvalitní jádro třídy
a tím posílit zdravý vývoj skupinové dynamiky.
Semináře pro pedagogy - témata seminářů vyplývaly z aktuálních potřeb pedagogů a
změnami souvisejícími s pedagogickou praxí (Třídnické hodiny, Třída plná pohody,
Vedení adaptačních kurzů, nestandardizovaná sociometrie, seminář k tvorbě
projektů, workshop – stavba a využití nízkých lanových překážek, cizinci a role
metodika prevence, spolupráce soud-OSPOD-škola), tématická 3.hodinová setkání –
adaptační fáze, práce s agresí, práce se třídou, kazuistické setkání, relaxace,
manipulace.
 Specifickou činností v oblasti pořádaných seminářů byla setkání ředitelů a
školních metodiků prevence– Nepomucko, Plasko, Plzeň město
Výrazně narostl počet individuálních konzultací s pedagogy, odbornou veřejností,
rodiči a žáky. Umožnili jsme náslechy – Pracovníků Diakonie, studentům.

Metodici PPP Plzeň nadále rozvíjejí spolupráci s neziskovým sektorem na úrovní
koordinace prevence v rámci Plzeňského kraje. V tomto školní roce proběhlo 5
setkání. Část těchto setkání měla charakter pracovní skupiny, s cílem vytvořit
„Kuchařku pro pedagogy“ – nástroj pro preventivní činnost ve škole. V rámci KOO
proběhly další náslechy na preventivních programech: VZPoura urazum od
VZP, Acet - tema Bolest jmenem sikana, Nelegalni drogy, Internet, Forum pro
prozitkove vzdelavani - Jsi nula...!
 Metodici jsou v rámci svých regionů zapojeni do pracovních skupin (MAP, pracovní
skupina pod vedením protidrogového koordinátora MÚ Domažlice, Pracovní skupina

protidrogová a prevence kriminality PM, PEPEK – prevence kriminality Rokycany, ) a
neregionálně do pracovní skupiny NÚV - Systém výkaznictví preventivních aktivit





V letošním školním roce proběhlo v rámci úzce navázané spolupráce dvoudenní
setkání s metodiky prevence PPP České Budějovice na úrovni předávání si zkušeností
při zajišťování preventivních služeb v rámci krajské působnosti.
Nadále probíhají pracovní setkání ke sdílení herních metod a technik práce v oblasti
primární prevence s účastí CPPT, Diakonie, SVP Plzeň

PPP Plzeň realizovala projekty –

Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje (dotace MŠMT) - Cílem projektu
je realizovat podpůrné aktivity (metodické vedení pedagogů, předávání odborných
informací pedagogickým pracovníkům, vzdělávání metodiků prevence v PPP, evaluace
působnosti poskytovatelů primární prevence na školách v oblasti tématu bezpečné
klima) zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu ve třídě v rámci celého Plzeňského
kraje. Prostřednictvím výše uvedených aktivit je cílem projektu zkompetentnění
pedagogů a metodiků prevence v PPP Plzeňského kraje tak, aby byli schopni
nastartovat procesy ve třídách dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a
záměrně ovlivňovat dění ve třídě, posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy a
předcházet tak šikaně (jejím projevům, stádiím a formám) a napomoci rizikovým
jedincům rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
 V rámci projektu byla vytvořena metodika k třídnickým hodina pro 1 a 2 tř. ZŠ –
Třída plná pohody.
 Proběhly stáže metodiků – PPP Most, PPP Tábor, PPP České Budějovice, PPP
Krumlov, PPP Liberec, PPP Praha 9
 Bylo realizováno evaluační šetření na školách PK o působnosti poskytovatelů
preventivních aktivit na školách PK.

Intervenční programy na ZŠ A SŠ v Plzeňském kraji 2017 (z dotačního titulu
PK) prostředky na realizaci intervenčních programu na školách

PEER PROGRAM - Zdravý životní styl (z dotačního titulu PK) prostředky na
proškolení preer aktivistů

Podpora profesního růstu metodiků prevence v PPP Plzeň – především na
vytvoření metodiky k třídnickým hodinám pro 3 a 4 tř. ZŠ – Třída plná pohody.,
zajištění supervize, DVPP

V rámci přímé práce s cílovou skupinou žáků a pedagogů, včetně žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami byly realizovány následující programy:
Typ programu
Diagnostika sociálního
klimatu třídy s následným
intervenčním programem
Preventivní programy
Program Třída plná podpory
PEER Program
Adaptační programy
Semináře pro pedagogy

V Rokycanech 21.7.2018

Počet programů
212

Počet účastníků
1241

124
115
5
32
28

2495
2235
93
741
369

zpracovala
Mgr. Věra Čiková

