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1. Vzdělávání školního metodika prevence (ŠMP)
- vzdělávání ŠMP – možnost využít zajímavých nabídek;
- kontakt a spolupráce s ostatními ŠMP v rámci Ústí nad Labem;
- setkání s kurátory v rámci přednášek na Magistrátu Ústí nad Labem;
- spolupráce s okresní metodičkou primární prevence.

2. Zajištění poradenství ŠMP
- seznámení s činností ŠMP na škole a možnostmi využití z řad dětí, rodičů i pedagogů;
- besedy v hodinách po domluvě s třídními učiteli;
- konzultační hodiny každé pondělí od 13 do 15 hod. - prezenční i distanční forma nebo po domluvě
v jiný termín

3. Prevence rizikového chování
- informování pedagogů o možnostech využití aktuálních preventivních programů pro žáky;
- sdílení a poskytování informací osobnostního rozvoje učitele v rámci pedagogické činnosti;
- zajištění preventivních programů pro žáky I. a II. stupně;
- zajištění tělovýchovných kurzů pro žáky II. stupně (TV);
- zveřejnění Školní preventivní strategie (ŠPS) a aktuálního Preventivního programu školy (PPŠ);
- zajištění evidence rizikového chování žáků;
- zajištění, evidence a záloha pohovorů při řešení výchovně vzdělávacích problémů (žáci i ZZ);
- možnosti poradenství pro pedagogické pracovníky při řešení problémových situací ve třídě;
- evidence a aktualizace jednotných postupů při výskytu rizikového chování (MŠMT);
- zajištění komunikace s OSPOD (1. st.) a OSP (2. st.);
- nabídka účasti na akcích, soutěžích a olympiádách;
- nabídka účasti na tělovýchovných akcích pořádaných Asociací školních sport. Klubů (TV);
- zajištění nabídky volnočasových aktivit žákům školy z řad učitelů a rodičů;
- rozvíjení spolupráce s třetími stranami (JUDr. O. Peřich, prap. Štěpánová Policie ČR, aj.);
- zajištění účasti na charitativních akcích (Fond Sidus, aj.);
- spolupráce s organizací Liga proti rakovině;

