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Příloha č. 3: Mapa služeb prevence v regionu Náchod

Mapa služeb prevence v regionu Náchod
Krajský školský koordinátor prevence-Královehradecký kraj
Mgr. Dita Kosová
Tel.:495817219
Email: dkosova@kr-kralovehradecky.cz
Psychologicko-pedagogická poradna v Náchodě
Sídlo: Smiřických 1237, Náchod
Vedoucí: PaedDr. Hana Plachtová
Tel: 491420946
Email: info@pppnachod.cz
Okresní metodik prevence-Náchod
Mgr. Nikola Hendrychová
Tel.: 702 292 353
Email: n.hendrychova@pppnachod.cz
PROSTOR PRO, o.s.
Preventivní programy SPIRÁLA
Nabízí dlouhodobé, kontinuální a interaktivní programy se zaměřením na prevenci rizikového chování
u žáků základních škol, studentů středních škol, odborných učilišť a školských zařízeních v KHK.
Ředitel: David Petr
NZDM a preventivní programy: Markéta Rudyšová
Tel. Preventivní programy: 734 574713
Tel. PROSTOR PRO, o.s.: 495 262 202
Sídlí: Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové
e-mail: info@prostorpro.cz
Protidrogový koordinátor Náchod
Sídlo: MěÚ Náchod
Mgr. Olga Landová
Tel.: 603 294 000
Email: olga.landova@mestonachod.cz
Centrum primární prevence Královehradeckého kraje
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Semiramis, z.ú.
Preventivní programy, vzdělávání pedagogů
Sídlo: Krunertova 425, Hradec Králové, 500 04
Mgr. Tereza Berková
Tel: 734 316 123
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníku KHK
Sídlo: Bartoňova 105, Náchod
Mgr. Veronika Štěpánová
Tel: 722569515
Preventivně informační oddělení-okres Náchod
Sídlo: Husovo nám. 698, Náchod
por. Mgr. Eva Prachařová
tel: 974534207
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ARCHA
Sídlo: Komenského 577, Náchod
Mgr. Denisa Carvová
tel: 774 929 182
e-mail: archa@dokoran.eu
Dokořán, z.s.
Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů a provázení
dětí a mládeže obdobím dospívání realizováním činností, které napomáhají zdravému životnímu stylu,
vzájemné toleranci, úctě a respektu k názorovým odlišnostem a životním postojům.
Sídlo: Komenského 577, Náchod
Výkonná ředitelka: Mgr. Michaela Šerejchová
Tel: 776806007
Email: dokoran@dokoran.eu
Středisko výchovné péče KOMPAS
služby dětem a mladým lidem, které mají problémy SAMI SE SEBOU (problémy s chováním, zvládání
některých situací, problémy s kamarády, s rodiči a pod.) nebo na ně naše klubovna DOLÉHAJÍ
PROBLÉMY Z OKOLÍ (šikana,obtížná situace v rodině,alkohol,drogy a pod).
ambulantní pracoviště v provozu denně 8:00-17:30
Sídlo: Smiřických 1237, Náchod
Vedoucí střediska: PaeDr. Mgr. Jana Tománová
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Tel: 491424390
Odbor sociálních věcí a školství na MěÚ Náchod
Kontakty
na
další
pracovníky
OSPOD
na
https://www.mestonachod.cz/urad/socialni-zdravotnictvi/kontakt.asp

webových

stránkách:

Vedoucí odboru: Bc. Pavel Schuma
Sídlo: Palachova 1303
Telefon: 491 405 437
E-mail: pavel.schuma@mestonachod.cz
Školský psycholog při MěÚ Náchod
Vyšatová Markéta Mgr.
m.vysatova@mestonachod.cz
739548970
Linka bezpečí
Telefonická krizová intervence, chatové poradenství pro děti a studenty do 26 let. Non stop provoz. Chat
otevřen od pondělí do neděle 15:00-19:00.
Tel: 116 111
Chat: http://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/
Poradenská linka pro pedagogy
Linka s databází kontaktů na další organizace a linky. K dispozici pracovní dny 8:00-16:00
Tel: 841220220, 777711439
Linka pro rodinu a školu
Pro rodiče, pedagogy v případě, že je dítěti ubližováno.
11600
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Příloha č. 4: Otázky pro rozhovoru s ředitelem školy:
Otázky k rozhovoru s ředitelem školy:
Kolik má vaše škola žáků?
Ve zkratce charakterizujte vaši školu.
Co je pro vás důležité v prevenci na škole?
Je vaše škola něčím specifická, má nějaké specifická rizika?
Je u vás na škole skupina, která by byla riziková?
Která témata prevence pokrýváte v rámci předmětů?
V jakých předmětech a jakým způsobem?
Jaké externisty zvete na školu?
Jaké je kritérium, podle kterého vybíráte programy vytvářené externisty?
Kdo s těmito externisty komunikuje a dojednává termíny?
Jak jsou ošetřeny postupy v krizových situacích?
Co pro vás znamená „bezpečná škola“?
Jak významné jsou pro vás volnočasové aktivity na škole?
Jaké volnočasové aktivity na škole jsou?
Jakými způsoby probíhá hodnocení naplnění cílů stanovené školním preventivním programem?
Jaký způsob využíváte k zaznamenání výskytu „sociálně-patologických“ jevů?
Používáte online Systém výkaznictví?
Jak vypadá spolupráce s metodikem prevence v psychologicko-pedagogické poradně?
Jak jsou ošetřeny jednotlivé formy rizikového chování nebo také sociálně patologických jevů?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Záškoláctví
Šikana a extrémní projevy agrese¨
Rizikové sporty a doprava
Prevence projevů rasismu a xenofobie
Prevence rizik spojených s působením sekt a členství v nich
Prevence sexuálně rizikového chování
Prevence v adiktologii
Prevence poruch příjmu potravy
Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání dětí

Kdo se na škole stará o prevenci?
Jak je o prevenci informovaný zbytek pedagogického sboru?
Na koho se obracíte v případě problému a rizikového chování?
Využívá postupy v krizovém plánu, celý pedagogický sbor?
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Má školní metodik prevence specializační vzdělání pro školní metodiky prevence nebo je v plánu? Jestli
ne, z jakého důvodu?
Jak probíhá tvorba školního preventivního programu na aktuální rok?
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Příloha č. 5: Otázky pro rozhovor se školním metodikem,
speciálním pedagogem a výchovným poradcem.
Kolik má vaše škola žáků?
Co je pro Vás důležité v prevenci na škole?
Je vaše škola něčím specifická, má nějaká specifická rizika?
Je u vás na škole skupina, která by byla riziková?
Která témata prevence pokrýváte v rámci předmětů?
V jakých předmětech a jakým způsobem?
Jaké externisty zvete na školu?
Jaké je kritérium, podle kterého vybíráte programy od externistů?
Jak jsou ošetřeny postupy v krizových situacích?
Co pro vás znamená bezpečná škola?
Jak významné jsou pro vás volnočasové aktivity na škole?
Jakými způsoby probíhá hodnocení naplnění cílů stanovené školním preventivním programem?
Jak je na vaší škole ošetřeny jednotlivé formy rizikového chování?
Kdo se na škole stará o prevenci?
Jak to děláte?
Ví o tom pedagogický sbor?
Na koho se obracíte v případě problémů?
Zná tyto postupy celý pedagogický sbor?
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