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I. STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE
Školská primární prevence rizikového chování je velmi dynamicky se vyvíjející oblastí. Je zákonité,
že po mnoha letech přešlapování a váhání je stále častěji kladena otázka po její reálné efektivitě a
kvalitě. Měřit efekt primárně preventivní intervence není jednoduché a laciné a současně většina
programů, které dnes v praxi využíváme, žádným adekvátním hodnocením efektivity neprošla a ty,
které prošly, často nedopadají v takových hodnoceních příliš lichotivě. Současně do této oblasti stát a
různé subjekty investují ročně nemalé prostředky a jde o celospolečensky citlivé a ostře sledované
téma. Z tohoto důvodu byl vytvořen základní rámec, ve kterém se školská prevence může a má
pohybovat a byly vytvořeny Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární
prevence rizikového chování, které jsou doposud platné pouze na programy užívání návykových látek.
Jedná se o normativní evaluaci procesu, tedy způsobu provádění programu v konkrétních podmínkách
školy a konkrétním poskytovatelem.
Pro školy je proces certifikace velmi důležitý z hlediska nakupujících, objednavatelů programů.
Organizace nabízející své služby v oblasti primární prevence chtějí za své služby zaplatit mnohdy
nemalé peníze. Díky udělené certifikaci má škola možnost uznat odborný kredit daného programu a
lépe se rozhodnout, jaký program specifické primární prevence pro své žáky objednat. Právě v tomto
smyslu je proces certifikace normativní, porovnává hodnocený program s určitou předem danou
normou kvality, a pokud ji program nedosahuje, pak mu certifikát udělen není. To pak má za následek
nemožnost ucházet se o dotace na MŠMT, případně být v nevýhodě, neboť školám je důrazně
doporučováno, aby na svoji půdu umožňovali vstup a realizaci programům, které certifikát kvality
mají1.
Proces certifikace programů byl zahájen v roce 2006. V roce 2008 byly Standardy po dvouleté
zkušenosti evaluovány a revidovány, a činí tak certifikační proces plynulejší a přehlednější. Poslední
revize Standardů pro oblast návykových látek byla schválena poradou vedení MŠMT v prosinci 2008.
V současné době se připravují Standardy kvality i pro další oblasti primární prevence.
V procesu certifikace mají možnost státní i nestátní zařízení zažádat o certifikaci svých programů a
speciálně vyškolení certifikátoři realizují na základě jejich žádosti místní šetření u poskytovatele
služby. Udělená certifikace je respektována jako garance kvality programu a ovlivňuje směřování
státních finančních dotací.
Základními principy certifikací v oblasti primární prevence užívání návykových látek jsou jednak
dobrovolnost, neboť certifikace není povinná, organizace o ni sama žádá a podílí se na hrazení s ní
souvisejících nákladů v poměru stanoveném MŠMT (organizace platí 1/3 nákladů, které však může
získat formou dotace od MŠMT), jednak transparentnost celého certifikačního procesu a nezávislost
šetření a v neposlední řadě je základním principem používání odborně definovaných, obecně
akceptovaných kritérií (Standardů) pro hodnocení, schválených MŠMT a Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (dále jen RVKPP).
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Získání certifikátu odborné způsobilosti je jednou z podmínek pro poskytnutí finančních prostředků ze
státního rozpočtu, avšak nezakládá nárok na jejich přidělení. Administrativně certifikační proces
zajišťuje Agentura pro certifikace, která servisní organizací zřízenou pod IPPP ČR. Certifikační tým,
který přijíždí do zařízení na místní šetření, je tříčlenný a je složen u odborníků v oblasti PPUNL, kteří
úspěšně absolvovali kurz vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů
programů PPUNL a jsou průběžně dále vzdělávání a supervidováni. Certifikátoři mají mnoholeté
zkušenosti v primární prevenci a dobře znají školské prostředí. Výsledkem místního šetření je
závěrečná zpráva, na základě které navrhuje Výbor zřízený při MŠMT udělení certifikátu na období 3
let nebo s podmínkou nebo s doporučením k odstranění nedostatků nebo neudělení certifikátu.
O certifikaci v oblasti primární prevence užívání návykových látek lze žádat pro pět druhů programů a
jsou jimi:
 Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky (v tuto chvíli
nejběžnější typ programu všeobecné primární prevence realizovaný většinou se školními
třídami),
 Programy specifické prevence poskytované mimo rámec školní docházky (např. výjezdy
školy, odpolední preventivní programy, víkendové preventivní akce apod.),
 Programy včasné intervence (program selektivní či indikované primární prevence, tj.
intenzivnější cílená preventivní práce se zvýšeně ohroženým či již zasaženým kolektivem,
např. na základě odhalení zvýšení rizika užívání návykových látek v běžném preventivním
programu),
 Vzdělávací program v oblasti specifické primární prevence (určené zejména pedagogickým
pracovníkům, ne žákům),
 Ediční činnost v oblasti primární prevence (vydávání časopisů a publikací z oblasti primární
prevence).
Standardy odborné způsobilosti mají 2 části – obecnou a speciální část.
V obecné části se posuzuje:
1. Programy školské primární prevence
1.A Poslání programů primární prevence
1.B Úvodní zhodnocení prostředí, v němž má být preventivní program prováděn a zhodnocení potřeb
cílové skupiny; stanovení plánu a dohoda o poskytování preventivních programů
1.C Zásady poskytování preventivních programů
1D Dostupnost a informace o programu
1E Hodnocení kvality a efektivity preventivních programů
2. Práva klientů
3. Personální práce
3.A Struktura zařízení a personální agenda
3.B Odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů
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4. Organizační aspekty
Standardy odborné způsobilosti – speciální část:
1. Programy školské všeobecné primární prevence
2. Programy školské selektivní primární prevence
3. Programy školské indikované prevence
U všech se posuzuje zasazení programu do systému služeb, hlavní cíle poskytovaných služeb, návazné
programy a služby, personální zabezpečení a speciální znalosti a vědomosti pracovníků programu.
Cílové skupiny primárně preventivních programů
1. věkové kriterium – diferencuje populaci do celkem šesti cílových skupin. Hranice mezi těmito
skupinami reflektují jak významné vývojově-psychologické periody, tak také současný systém
věkového členění cílové populace ve školách a školských zařízeních a věkové hranice dané zákonem:
1.1 Předškolní věk
1.2 Mladší školní věk
1.3 Starší školní věk
1.4 Mládež
1.5 mladí dospělí
1.6 Dospělá populace
2. kriterium náročnosti - diferencuje cílovou populaci dle ověřitelné a ve vztahu k rizikovému chování
relevantní míry sociální a zdravotní zátěže a dalších komplikujících faktorů. Smyslem tohoto kriteria
je v co možná nejobecnější rovině určit možnou zdravotní a sociální zátěž, která se promítá jak do
zvýšené vulnerability ke vzniku rizikového chování, tak do samotné náročnosti preventivní práce:
2.1 Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže
2.2 Nezasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží
2.3 Zasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže
2.4 Zasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží
2.5 Zasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží a s výrazným podílem aktuálních
komplikujících faktorů nesouvisejících s daným typem rizikového chování
2.6 Zasažená populace s výraznou zdravotně-sociální zátěží a s výrazným podílem aktuálních
komplikujících faktorů souvisejících s daným typem rizikového chování
3. Institucionální kritérium – diferencuje populaci z hlediska institucionální zázemí, ze kterého
skupina pochází, a kde je prevence realizována. Toto rozlišení má význam jak z hlediska rezortní
příslušnosti, tak také z hlediska různé míry společenské nebezpečnosti dopadů rizikového chování.
Dále toto rozlišení nastiňuje dostupnost dané skupiny pro realizaci primárně preventivních programů a
přibližuje specifika této skupiny z hlediska prostředí:
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3.1 Žáci a studenti mateřských, základních a středních škol
3.2 Studenti vysokých škol
3.3 Děti a mladiství v zařízeních institucionální výchovy
3.4 Nezaměstnaní mladí lidé do 26 let
3.5 Rizikové profese
V současné době se připravuje nový systém certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů
školské primární prevence rizikového chování, který bude zaměřen na programy všech typů
rizikového chování.
II. TVORBA MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP) V PODMÍNKÁCH
ŠKOLY, ZOHLEDNĚNÍ SPECIFIK A POTŘEB ŠKOLY (TECHNIKY TVORBY PROGRAMU),
REALIZACE MPP
Definice základních pojmů
Školní preventivní strategie (školní preventivní program)
a) je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení,
b) je součástí školního vzdělávacího programu, které vychází z příslušného rámcového vzdělávacího
programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů,
c) vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší
efektivitu,
d) jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle,
e) je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována,
f) se přizpůsobuje kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické
populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí,
g) oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikového chování,
h) zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí,
i) má dlouhotrvající výsledky,
j) pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování a případné další závislosti, včetně anabolik,
dopingu, násilí a násilného chování, intolerance a antisemitismu,
k) pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin při ochraně jejich
lidských práv,
l) podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem
spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha,
m) poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.2
2
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Minimální preventivní program
Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, který je komplexním
systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit ve školách, školských zařízeních pro výchovu
mimo vyučování a školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivní
výchovné péče.
Jedná se o konkrétní dokument školy, jehož cílem je vytvořit pozitivní sociální klima, tj. prostředí
vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli, nabídnout dětem seberealizaci ve volnočasových aktivitách,
podnítit jejich zájem o práci školy.
Důležité je formování postojů a vytváření pozitivního sociální prostředí a vazeb. Posilování
komunikačních dovedností, schopností vytvářet přátelské vazby, asertivních dovedností, zlepšení
sebeovládání, učení se nenásilnému zvládání konfliktů, zvládání úzkosti a stresu.
Minimální preventivní program (MPP) je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem
preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a na spolupráci ze zákonnými
zástupci žáků školy.
Vytvořen na konkrétní časové období (1 školní rok, 1 kalendářní rok).3
Jak sestavit MPP:
 MPP je vypracován vždy na příslušný školní rok
 Vychází z dlouhodobé preventivní strategie školy (zpracovaná pro časově delší horizont)
 Odráží specifikace regionu, školy (školského zařízení)
 Vždy vychází z aktuální situace na škole
 Reflektuje evaluaci průběhu předchozího období (školního roku)
MPP vypracovává školní metodik prevence v úzké spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky
za podpory vedení školy. Opírá se zejména o užší tým pracovníků (výchovný poradce, školní
psycholog). Je iniciátorem, koordinátorem, zpracovatelem MPP. Průběžně vyhodnocuje preventivní
strategii školy a vypracovává závěrečnou evaluační zprávu za příslušný školní rok. Tato zpráva je
obvykle součástí výroční zprávy školy.
Efektivní program vyžaduje spolupráci a odpovědnost na několika úrovních:
 Ředitel školy – má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu, odpovídá za
kvalitu programu.
 Školní metodik prevence – koordinuje přípravy a realizace programu (vyhláška č. 72/2005
Sb., příloha č. 3 – standardní činnost ŠMP).
 Pedagogický sbor – jednotliví učitelé začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých
předmětů (RVP).
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Třídní učitelé – stěžení úloha při naplňování MPP.
Žáci – participují na přípravě a realizaci programu.
Oblastní metodik prevence PPP – zajišťuje odbornou a metodickou pomoc pro ŠMP a je
garantem kvality programů.
Spolupráce s jinými organizacemi v regionu.

Postup při zpracování MPP
Doporučená struktura písemného zpracování MPP
1) Záhlaví: základní identifikační údaje školy, školského zařízení
2) Informace o školním metodikovi prevence – jméno, kontakty
3) Analýza/zmapování současného stavu školy, školského zařízení z pohledu rizikového chování
(RCH)
4) Témata primární prevence (+ stručný popis problematiky)
5) Cíle, kterých chceme dosáhnout a ukazatele úspěchu
6) Činnosti nutné k dosažení cíle – přehled a plán preventivních aktivit pro konkrétní cílové
skupiny
7) Seznam ostatních aktivit, projektů apod. realizovaných v oblasti prevence RCH
8) Přehled spolupracujících organizací a odborníků podílejících se na prevenci RCH ve škole,
šk. zařízení.
9) Plán akreditovaného vzdělávání pedagogických pracovníků a ŠMP v oblasti RCH
10) Způsob presentace MPP – žákům, kolegům, rodičům
11) Evaluace – způsoby hodnocení efektivity
12) Formální náležitosti – podpis ředitele školy a ŠMP, datum, razítko
13) Doporučené přílohy MPP
Analýza situace
Je subjektivní pohled školy na realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná, věcná a mít hodnotící
charakter.
Analýza situace by měla popisovat situaci školy v oblasti RCH – zmapování a odhad rozsahu vlivu
rizikového chování na děti a mládež. Vyhodnotit, kde je potřeba nejvíce zasáhnout (např. delikvence,
záškoláctví, užívání návykových látek, špatná informovanost rodičů – pedagogů), jaké potřeby a
postoje má jejich cílová skupina a v jakém rodinném a materiálním zázemí se nachází.
Měla by zohledňovat a shrnovat informace o činnostech školy (vztahy s rodiči dětí, vztahy s jinými
subjekty – organizacemi atd.)
Otázky, které pomůžou zmapovat výchozí situaci ve škole:
- Jaké jsou nejrozšířenější projevy rizikového chování na škole?
- Jaké programy, dlouhodobé projekty, jste uskutečnili v minulosti, které se osvědčili?
- Jaké jsou možnosti personálu školy, rodičů a širšího okolí realizovat program?
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-

Jaké jsou naše silné a slabé stránky, příležitosti k rozvoji a hrozby pro další práci? (SWOT
analýza)
Jaké finanční náklady na program si můžeme dovolit?

Témata prevence a stručný popis problematiky
1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření
2. Prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů
3. Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu
4. Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění
5. Prevence sexuálního zneužívání a týrání – sexuální výchova
6. Prevence kriminality a delikvence
7. Právní odpovědnost
8. Prevence záškoláctví
9. Zdravý životní styl
10. Prevence vzniku poruch příjmu potravy
11. Ekologie
12. Prevence virtuálních drog – patologického hráčství a závislosti na počítačových hrách
Cíle, kterých chceme dosáhnout a ukazatele úspěchu
Na základě analýzy situace si odpovíme na základní otázku co chceme?
Jak správně formulovat cíl?
 Je konkrétně pojmenovaný (např. snížení počtu žáků s projevy záškoláctví, zvýšení
informovanosti rodičů ohledně rizikového chování, zvýšení praktických dovedností pedagogů
školy pracovat v oblasti prevence rizikového chování apod.)
 Je termínovaný – každý cíl je ohraničen maximální dobou na 1 šk. Rok, může být rozdělen do
dílčích časových etap
 Jsou stanovena kritéria, podle kterých poznáme, že jsme cíle dosáhli
 Máme možnosti tohoto cíle dosáhnout (např. finanční, personální apod.)
 Vychází z vnitřních potřeb školy (viz analýza)
Činnosti nutné k dosažení cíle
Jedná se o činnosti a služby, které budete jako škola poskytovat za účelem dosažení cílů (jde o vaši
konkrétní každodenní práci).
U činností – hlavně činností mimo osnovy, výuku – by měli být zváženy výhody a nevýhody (počet
pracovníků, které si činnost vyžádá, náklady, čas, kolik dětí a v jakém věku bude do činnosti zapojeno,
kde budou probíhat, kdo tyto aktivity bude zajišťovat z prostředí školy, …). Je důležité, vybrat takové
činnosti, které bude možné reálně uskutečnit, aby jejich výsledkem bylo naplnění cíle.
Je velmi vhodné, aby všechny činnosti (i obecně naplánované) bylo možno i zpětně, za uplynulý rok,
doložit, zda proběhly, a když ne, tak proč.
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Činnosti nezapomeňte stručně popsat a konkretizovat.
Všechny činnosti by měly být přizpůsobeny mentálnímu a biologickému věku dětí a zásadám efektivní
primární prevence. Důležité je, aby bylo poznat, že se u vás něco děje a že tím naplňujete vámi
vytyčené cíle.
III. ŠKOLNÍ STRATEGIE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) – program a strategie
ŠPP je ideálně tvořeno školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem, školním
výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Školní psycholog v rámci týmové spolupráce a
komplexní nabídky školy by měl koordinovat a konzultovat své služby s výchovným poradcem,
metodikem prevence i s vedením školy. Výhodou školního poradenského týmu je to, že umožňuje
poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti
prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro žáky, ale i pro rodiče a pedagogy.
Cílem a posláním poradenství je poskytovat bezpečnou, důvěryhodnou a efektivní poradenskou službu
sloužící studentům, rodičům a pedagogickým pracovníkům. Veškerá individuální vyšetření musí
probíhat pouze s písemným souhlasem rodičů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Program ŠPP
Program školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického
poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a
dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. Zabezpečuje také koordinaci služeb
poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty (nízkoprahová centra apod.) Služby jsou
koordinovány s třídními učiteli a vedením školy.
Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogickopsychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním
psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů a často
pracují pod supervizí.

Cíle programu ŠPP
 zkvalitnit sociální klima školy,
 rozšiřovat spolupráci se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak
širokou základnu preventivní činnosti,
 pracovat s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků),
 koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními,
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koordinovat kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby
kariérového poradenství (PPP, úřady práce…),
odborně a metodicky pomáhat učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické
poznatky do vzdělávacího procesu,
posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho
snižování,
sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí
pro jejich vytváření,
připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením,
pomoc TU při řešení neodkladných problémů spojených se školní docházkou.

Základní poradenský tým školy
Výchovný poradce
Práce výchovného poradce spočívá především v pomoci studentům jak v oblasti samotného zvládání
studia, tak i v oblasti mezilidských vztahů. Jeho snahou je docílit ve škole příjemné sociální klima, tj.
vzájemně vstřícné vztahy mezi učiteli a studenty a stejně tak i dobré vztahy v rámci třídních kolektivů.
Stranou zájmu výchovného poradce nezůstává ani rodinné zázemí studentů. Informuje pedagogy
o speciálních potřebách žáků v problematických předmětech. Poskytuje (popř. zprostředkovává)
odborné rady, návody jednotlivým pedagogům, jak pracovat se žáky se SPU. Koordinuje spolupráci
třídních učitelů se školním psychologem. Předkládá návrhy za ŠPP na postup řešení problémů žáků.
Zajišťuje maximální informovanost o dalších možnostech studia. Úzce spolupracuje se školním
psychologem a metodikem prevence. Je ochráncem práv dítěte v prostředí školy.
Školní psycholog/ Školní speciální pedagog
Školní psycholog se podílí na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje
osobnosti žáků. Monitoruje problémové projevy chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy
konkrétních opatření. Pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního
učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy. Provádí krizovou intervenci a neodkladná
psychologická vyšetření žáků, pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní
orientací žáků. Poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu.
Zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků.
Třídní učitel
1) Seznamuje žáky s vnitřním řádem školy, dbá na jeho dodržování.
2) Podporuje rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky třídy (harmonizační dny v rámci
třídnických hodin, sledování chování žáků), podle potřeby konzultuje situaci se školním psychologem.
3) Získává přehled o osobních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
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4) Zprostředkovává komunikaci s ostatními pedagogy a spolupracuje s rodiči žáků třídy.
5) Spolupracuje s výchovným poradcem při studijních problémech, zhoršeném chování žáků, při
poskytování služeb týkajících se rozhodování o další profesní dráze žáků třídy.
6) Spolupracuje se školním metodikem prevence případně se školním psychologem, sleduje pozorně
vztahy ve třídě, upozorňuje na varovné signály v chování žáků.
Standardní činnosti (náplň práce) poradenských pracovníků školy jsou vymezeny v příloze č. 3
k vyhlášce č. 72/2005 Sb.4 Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a prevenci
rizikového chování a vytvářejí konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole, jako je
třídní učitel, učitel – metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu, učitelé výchov, případně
další učitelé. Koncepce poskytování poradenských služeb ve škole uveřejněná ve Věstníku MŠMT č.
VII/2005 popisuje dva základní modely poradenských služeb ve škole. Ředitelé škol volí takový
model školního poradenského pracoviště, který odpovídá personálnímu obsažení a umožní optimální
spolupráci pedagogických pracovníků při realizaci školního programu pedagogicko-psychologického
poradenství5.

IV. DOKUMENTACE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE
Legislativně zakotvená dokumentace
Zákon 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon):
 Školní vzdělávací program (zapracovat část týkající se prevence).
 Výroční zpráva (zapracovat zprávu o prevenci sociálně patologických jevů).
 Třídní kniha (zápisy nejen o učivu, také o provedených besedách a akcích).
 Záznamy z pedagogických rad (záznam jednání o určitém patologickém jevu nebo o
metodické aktivitě ŠMP směrem k pedagogům).
Tuto dokumentaci je povinna vést škola, zodpovědnost má ředitel školy.
Další dokumentace vychází z Vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních a z Přílohy č.3 k vyhlášce 72/2005 Sb., kde je uvedena „povinnost
školního metodika prevence vést písemné záznamy veškeré činnosti a to tak, aby mohl doložit obsah i
rozsah včetně navržených a realizovaných opatření.“

4
5

Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. Primární prevence rizikového chování ve školství. s. 81.
11

poznámka

Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních (2007) definuje Minimální preventivní program jako konkrétní
povinný dokument školy k prevenci SPJ.
Z uvedených dokumentů a zkušeností vyplývá následující návrh dokumentace ŠMP:
 Minimální preventivní program – stěžejní dokument prevence SPJ, má být přístupný všem
učitelům, je zpracován na jeden školní rok, podléhá kontrole ČŠI, je průběžně vyhodnocován
a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o
činnosti školy.
 Deník školního metodika prevence – povinná součást dokumentace ŠMP, obsahuje veškerou
činnost ŠMP (aktivity s dětmi, akce; zapsat kdy, co a pro koho se konalo).
 Zápisy řešení aktuálních problémů z oblasti prevence – zapsat nálezy OPL, šetření ohledně
šikany, jednotlivá jednání se žáky, rodiči, apod.
 Přípravy na metodická vedení učitelů – jednou z činností ŠMP je metodické vedení učitelů,
je vhodné si jako doklad o naplňování uchovat přípravy na tato jednání.
 Zápisy jednání týmu prevence sociálně patologických jevů – pokud tým existuje (velmi
výhodné, aby ŠMP nebyl na preventivní práci sám), je dobré mít podloženou činnost týmu a
zápisy z jednání týmu v průběhu roku (3x – 4x dle potřeby).
 Evidence akcí s preventivní tematikou, vzdělávání a kontaktů – ŠMP eviduje kontakty
důležité pro prevenci SPJ, další akce, projekty atd., případně DVPP v oblasti prevence (toto
však obvykle eviduje ředitel školy).
 Ankety a výsledky různých šetření – ŠMP musí archivovat výsledky svých různých šetření a
anket.6

6
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