Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie
školní rok 2015/2016
Název školy dle rejstříku školských zařízení, adresa školy

SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., Energetiků 144, 735 16 Orlová-Lutyně
Počet škol v rámci 1 ředitelství

1

Počet žáků školy k 1.9.2015

102
Školní metodik prevence

Jméno a příjmení, titul

Naděžda Tománková, Mgr.

Funkce kumulovaná s výchovným poradcem nebo vychovatelem

ANO

NE

Finanční ohodnocení

ANO

NE

Sám

ANO

NE

Pouze s výchovným poradcem

ANO

NE

S jinými pedagogy

ANO

NE

ANO

NE

Vlastní kabinet

Specializační studium pro
Studuji u instituce :
ŠMP - 250 hod.
Plánuji studovat

NE
ANO

NE

ANO

NE

Ve funkci školního metodika prevence od roku : 2002
Konzultační hodiny
Školské poradenské pracoviště
( tým složený alespoň ze tří těchto členů: ŠMP, VP, školní speciální pedagog, školní psycholog)

ANO

NE
Školní psycholog
NE

Jméno a příjmení, titul
Interní/ externí /výše úvazku
Školní speciální pedagog
NE
Jméno a příjmení, titul
12Interní/ externí /výše úvazku
Ţádosti o finanční prostředky na prevenci rizikového chování
Celková částka, o kterou bylo žádáno

----------------- ----

Celková získaná částka

---------------------- -----

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování v roce 2014/2015
Počet zúčastněných pedagogů
vzdělávání do 20 h.

21-50 h.

51-100 h.

101-250 h.

nad 250 h.

Témata vzdělávání, o která mají pedagogové největší zájem (označte)

šikana, kyberšikana, sniţování agresivity, neukázněnost třídy, řešení konfliktů, záškoláctví,
romská problematika, komunikace s rodiči, poruchy příjmu potravy, sexuální výchova, závislostní
chování, jiné:
(doplňte):

Instituce, se kterými jste spolupracovali v oblasti prevence
Název instituce
Centrum primární prevence Renarkon Ostrava
Agentura Novák Pavel
Slezská univerzita

Téma
Komunikace, Kyberšikana
Závislosti -Svobodný vězeň
Počítačová bezpečnost

Výskyt rizikových forem chování ve školním roce 2015/2016
Sníţené známky z chování

Počet žáků za I. pololetí

Počet žáků za II. pololetí

II. stupeň z chování

0

0

III. stupeň z chování

0

0

Neomluvená absence za školní rok
Počet žáků

Počet neomluvených hodin

2

12

Omluvená absence za školní rok
Počet žáků

Počet omluvených hodin

102

Podezření na skryté záškoláctví: ANO - NE

Počet hodin: 0

7651
Počet žáků: 0

Zneuţití alkoholu
Počet případů

Počet žáků

0

0

Zneuţití ostatních drog
Počet případů

0

Počet žáků

0

Výskyt agresivního chování
Počet případů

0

Počet žáků

0

Výskyt šikany, kyberšikany
Počet případů

0

Počet žáků

0

Výskyt krádeţí
Počet případů

0

Počet žáků

0

Výskyt jiných forem rizikového chování (specifikujte)
Počet případů

--------

Počet žáků

---------

Poznámky (návrhy, podněty, hodnocení, připomínky, přání, informace, změny)

Datum

Podpis ředitele školy

