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poznámka

HLAVNÍ NÁPLŇ A KOMPETENCE METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE
Standartní činnosti metodika prevence jsou vymezeny v příloze č. 3 vyhlášky 72/2005 Sb. O
poskytování poradenských služeb ve školách a šk. zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů a
v Koncepci poskytování poradenských služeb ve škole č.j. 27317/2004-24 uveřejněné ve Věstníku
MŠMT ČR ročník LXI, sešit z července 2005.
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
O všech vykonávaných činnostech vede písemnou dokumentaci.

•
•

•

•
•

•

•
•

•

1. Metodické a koordinační činnosti
Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a
kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických
jevů.
Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními
kolektivy
Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevy
Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence
rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické
odlišnosti.
Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci
problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v
poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a
dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči
v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o
ochraně osobních údajů.
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika
prevence, navržená a realizovaná opatření.
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•

•
•

•

•

•

2. Informační činnosti
Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogickým pracovníkům školy.
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
zkušeností.
Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně
patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny,
zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti
prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
3. Poradenské činnosti
Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování;
poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně
zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a
specializovanými školskými zařízeními.

AKTIVITY METODIKA PREVENCE PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
a) Pro pedagogické pracovníky školy metodik zajišťuje:
O skladbě MPP a nastavených pravidlech, vede plán vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti primární prevence
b) Pro cílovou skupinu žáci metodik zajistí:
Spoluúčast učitelů na preventivní strategii školy zakomponované do ŠVP školy viz průřezová
témata.
Začlenění programů primární prevence realizované neziskovými a příspěvkovými
organizacemi. S ostatními pedagogy školní metodik vybere jaký typ programu bude ve škole
realizován
• Komplexní dlouhodobý program,
• Jednorázové programy primární prevence
• Hromadné akce v rámci primární prevence – divadla, kina, vlaky apod.
• Programy indikované a selektivní primární prevence
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Metodik prevence posoudí, který typ programu zapadá do celkové koncepce primární prevence školy,
zda navazuje na ŠVP, zda je dán prostor pro spolupráci a rozvoj v dalším období. Spolu s ekonomoem
školy zváží finanční náročnost programů. Následně zpracuje časový harmonogram programů a akcí
metodika primární prevence:
- ve školním prostředí,
- mimo školu
- v místní komunitě
- přehled nabídky volnočasových aktivit pro žáky a rodiče.
c) Pro cílovou skupinu rodiče a širokou veřejnost školní metodik zajišťuje:
- Formy práce s rodiči z pohledu primární prevence
- Formy práce s rodiči z pohledu sekundární prevence
Metodik prevence musí rodičům být schopen nabídnout možnosti intervence v případě selhání
jejich dítěte. Běžná edukativní forma pro získání rodičů ke spolupráci se ukazuje jako málo
efektivní. Pro zapojení rodičů do primární prevence ve škole je nutné využít všech přístupných
zdrojů – informační média, profesionálně zvládnuté kampaně, vzdělávací aktivity na podporu
rodin.
I.
Oblast primární prevence
• Informační servis pro rodiče - metodik prevence seznámí rodiče
s preventivní strategií škol, seznámení se školním řádem, poskytnutí adresáře
poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku rizikového chování.
• Aktivní formy spolupráce s rodiči - přímá účast rodičů na preventivní
strategii školy, kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům, školní akce
určené pro rodiče s dětmi. Ověření funkčnosti školního poradenského
pracoviště.
• Pasivní formy spolupráce s rodiči – písemná sdělení rodičům, distribuce
informačních letáků.
II.
Oblast sekundární prevence
Odborná pomoc rodičům mimo rámec školy- besedy s rodiči k určitému problému,
poradenství

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO ČINNOST METODIKA PREVENCE
Školní metodik prevence musí splňovat podmínky odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost učitele příslušného stupně a typu školy. Základní pravidla vytyčuje vyhláška č.317/ 2005 Sb. o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků, která navazuje na zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění
pozdějších právních předpisů. Pro školní metodiky prevence jsou stanovena specializační studia
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v rozsahu 250 vyučovacích hodin, která jsou ukončena obhajobou závěrečné písemné práce a
závěrečnou zkouškou před komisí. Po absolvování absolvent získá osvědčení.
Školnímu metodikovi prevence, který splňuje uvedenou kvalifikaci, má mu být podle zákona o
pedagogických pracovnících č. 563/ 2004 Sb. poskytován specializační příplatek 1000-2000 Kč
měsíčně.

DOKUMENTACE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE
•
•
•
•
•
•

Minimální preventivní program a Krizový plán školy,
Deník školního metodika prevence (záznamy aktivit, veškeré činnosti, průběhy jednání),
přípravy na metodická vedení učitelů (návody pro ostatní učitele k řešení situací),
zápisy z jednání preventivního poradenského týmu,
další evidence akcí s preventivní tématikou (přehled preventivních aktivit externistů, přehled
volnočasových aktivit žáků),
výsledky anket, sociometrických průzkumů a různých šetření, SWOT analýzy
v jednotlivých třídách, hodnocení a další podklady od třídních učitelů, aj.

Minimálně preventivní program
Sestavení a realizace MPP vychází z těchto dokumentů:
• Metodický pokyn MŠMT ČR.č.j.: 14514/2000-51,
• Metodický pokyn MŠMT ČR.č.j. : 28275/200-22,
obecně
• platné školské dokumenty pro oblast primární prevence,
• koncepci primární prevence /PP/ na úrovni celonárodní, kraje, obce,
• standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů PP užívání návykových látek,
• dlouhodobou preventivní strategii školy,
• řád školy,
• krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže,viz.níže
• sankční řád.
Vnitřní a vnější zdroje pro tvorbu MPP
I.

Vnější zdroje MPP
Metodik prevence musí mít pro tvrbu MPP k dispozici aktuální zdroje informací a síť kontaktů
metodické a odborné pomoci. Do této skupiny patří zejména
• Vnější informační zdroje – www.msmt, www.odrogach.cz, www.drogy.cz, webové
stránky školy s aktuálními
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•
•
•
•

II.
•

•

•

Metodická pomoc- informacemi- kontakt na metodika prevence příslušné Pedagogickopsychologické poradny, který zajišťuje odborně-metodické vedení
Odborná pomoc – síť odborných zařízení na celostátní a regionální úrovni, přehled
internetového poradenství pro pedagogy, vlastní nabídka
Nabídka vzdělávacích programů pro ŠMP a ostatní pedagogy- shromažďování nabídek a
jejich vyhodnocování
Přehled volnočasových aktivit v regionu školy – spolupráce s domy dětí, nízkoprahovými
centry, sportovními kluby

Vnitřní zdroje MPP
Situace ve škole
Metodik prevence provede stručný popis charakteristik školy – venkovská, městská, sídlištní,
úplná, neúplná, počet žáků, rizikové faktory apod.
Metodik popíše riziková místa ve škole pro výskyt rizikového chování – šatny, wc, vnější
prostory školy apod.
Metodik provede monitoring, který zobrazí situaci v jednotlivých třídách vůči rizikovému
chování – ankety, dotazníkové šetření, swot analýza, dotazník třídním učitelům.
Podpora postavení pedagoga ve funkci školního metodika prevence
Vymezení místa práce, hodin, dnů, vymezení školního metodika prevence od ředitele směrem
k ostatním pedagogům, vytvoření jeho prostoru v rámci pedagogických rad, seznámení s jeho
osobou žáky, rodiče, učitele, posílení a vymezení jeho kompetencí vůči ostatním pedagogům.
Vlastní vnitřní informační zdroje školního metodika prevence
a) odborná a metodická literatura, časopisy apod.
b) videotéka
c) www.stránka školy
d) Schránka důvěry- pokud je funkční, e-mailová adresa metodika ŠMP
pro cílovou skupinu žáci, rodiče
e) Školní časopis, školní nástěnka, školní parlament.

Samotná dokumentace MPP by měla obsahovat několik příloh, které specifikují povinné oblasti
vyžadující samostatné zpracování a písemné podklady, jež by měly být k dispozici kterémukoli
pracovníkovi školy, některé z nich pak také dětem a rodičům:
• legislativní podklady a normy týkající se především pak metodická doporučení MŠMT atd.
• krizový plán školy (školského zařízení) – co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků
• síť organizací a služeb, poskytujících odbornou pomoc (viz dále),
• přehled volnočasových aktivit v regionu a mimoškolních aktivit školy,
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•
•

•
•

literární a další informační zdroje (seznam odborné a metodické literatury, seznam DVD,
videokazet atd.),
spolupráce na regionální úrovni v systému prevence (krajský protidrogový koordinátor,
krajský školský koordinátor, NNO, OMP, protidrogový koordinátor statutárního města,
OSPOD, nestátní organizace v regionu, psycholog, psychiatr, praktický lékař atd., preventivní
skupina, městská policie, Policie ČR, zdravotní ústav atd.),
archivace předchozích verzí MPP a evaluace MPP z minulých období,
archivace výsledků anket, sociometrických průzkumů a různých šetření, SWOT analýzy
v jednotlivých třídách, hodnocení a další podklady od třídních učitelů, aj.

Krizový plán školy by měl obsahovat postupy, které přesně řeší některé krizové situace ve spojitosti
s projevy rizikového chování žáků, jež mohou ve škole nastat. Postupy by měly být jasné a závazné
pro každého pracovníka školy. Určují konkrétní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců a definují
intervenční, komunikační a bezpečnostní postupy a v neposlední řadě i následná preventivní opatření.
Struktura krizového plánu:
• kdo provádí první pomoc/intervenci/,
• kdo komu hlásí v systému školy,
• kdo kam zapíše,
• kdo informuje zákonné zástupce žáků,
• kdo a v kterých případech informuje Policii ČR, OSPOD,
• kdo a jak informuje rodiče ostatních žáků školy,
• kdo a jak informuje ostatní žáky školy,
• kdo a jak informuje zřizovatele, media atd.
Plán by měl obsahovat doporučení postupu pro všechny základní typy akutních/krizových situací, jako
je ublížení na zdraví, šikana, agrese, rvačka, vážný úraz, intoxikace žáka atd. Doporučujeme mít pro
tento účel zpracovanou mapu pomoci, kam, na koho a jak přesně (jakým způsobem) se obracet (viz
doporučená podoba na obr. č. 3). Pokud jde o obecné postupy, jsou dostatečně rozpracovány
doporučenými příklady v Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT, 2007), případně v jeho novelizované
verzi.1 Součástí odborné výbavy ŠMP je též schopnost provést krizovou intervenci přímo
v podmínkách školy nebo školského zařízení, případně na akci pořádané školou.

1

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních (č.j.: 21291/2010-28).
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Realizace MPP je pro každou školu a každé školské zařízení závazná a od roku 2001 podléhá kontrole
České školní inspekce.
Neexistuje univerzálně použitelný program, který by byl efektiviní a okamžitě aplikovatelný na
všech typech škol a šk. zařízení.
Minimální preventivní program je „komplexním dlouhodobým preventivním programem
školy/školského zařízení a je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného
RVP, popř. je přílohou dosud platných osnov a učebních plánů. Při jeho realizaci vycházíme ze
situace, že škola má pro něj samozřejmě pouze omezené časové, personální a finanční možnosti, a je
proto nutné klást důraz na co nejvyšší efektivitu při existujících zdrojích. Program má jasně
definované dlouhodobé a krátkodobé cíle a je naplánován tak, aby mohl být řádně proveden. Přitom
musí být přizpůsoben kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické
populaci jak v jejím rámci, tak v jejím okolí. Program musí důsledně respektovat rozdíly ve školním
prostředí, oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků a
studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí“.2
MPP můžeme označit také jako dokument, který je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému
životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálních dovedností. Je
primárně založen a podpoře aktivit žáků, zapojení školy jako celku se všemi jejími složkami, včetně
rodičů žáků školy.MPP je zpracován na období jednoho šk. roku, je schválen ředitelem školy a za jeho
sestavení zodpovídá školní metodik prevence ( dále ŠPM). Tento dokument podléhá kontrole České
školní inspekce. Pro ověřování jeho efektivity musí být průběžně písemně vyhodnocován. Písemné
vyhodnocení efektivity MPP za šk. rok je součástí výroční zprávy školy.3
Na tvorbě MPP se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Koordinace tvorby a kontrola realizace
patří do standartních činnosti ŠMP. Důležitou roli zde hraje ředitel školy, na kterém záleží postoj
všech pedagogických pracovníků k popisovanému materiálu. Při tvrobě a vyhodnocení MPP
spolupracuje ŠMP s metodikem prevence pedagogicko-psychologické poradny ( dále PPP).4
K zahájení nebo rozvinutí konkrétních dílčích preventivních aktivit realizovaných jako součást MPP
může škola využít dotačního řízení v rámci „Programů na podporu aktivit v oblasti prevence
rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na daný rok“ (příslušné informace o
dotačním řízení a jeho podmínkách v daném regionu poskytuje MŠMT a příslušný krajský úřad.5
Přesné znění aktuální legislativy viz www.msmt.cz
2

Miovský, M.; Skácelová, L.;Čablová,L.;Veselá, M.;Zapletalová, J.:Návrh doporučené struktury minimálního
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Klinika adiktologie 1.lékařská fakulta
University Karlovy v Praze a všeobecná fakultní nemocnice v Práce. 2012
3
§ 12 odst. 1, zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění
4
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
5
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže (č.j.: 20 006/2007-51) a zejména pak aktuální verze Metodického doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: 21291/2010-28).
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Obecně lze vymezit jednotlivé složky, které se podílejí na tvorbě MPP následovně:
• ředitel škol má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu,
• ŠMP koordinuje přípravy a realizace MPP6,
• ostatní pedagogičtí pracovníci začleňují preventivní témata do výuky svých předmětů a
zohledňují je při tvorbě ŠVP.
• Třídní učitele mají klíčový význam při monitoringu rizikového chování ve své třídě při
realizaci preventivních programů v jejich třídě, musí se podílet na realizaci preventivních
programů a jejich evaluaci.
• Žáci – aktivně participují na přípravě MPP, ne vždy vědomě.
• Metodik PPP zajišťuje odbornou a metodickou pomoc pro ŠMP a je garantem kvality MPP
v daném regionu.
• Krajský školský koordinátor koordinuje primární prevenci v rámci kraje,
• Spolupráce školy s jinými organizacemi, které zajišťují PP.

osnova minimálně preventivního programu
Záhlaví – název školy, adresa,
• Název programu
• Pro rok
• Předkladatel
• Pro šk. rok
• Zodpovědná osoba
1. Popis současného stavu problematiky
• Stav školy z hlediska rizikového chování, její zaměření
• Stav dětí a žáků ve vztahu k typu rizikového chování
• Zde můžeme uplatňovat výsledky anket, dotazníkových akcí apod.
2. Zdůvodnění potřebnosti programu
3. Cíle programu – dlouhodobé, krátkodobé, střednědobé
4. Vymezení cílové populace – konkretizace např. po třídách, ale i pro pedagogy a rodiče
5. Navržený způsob realizace – konkretizace aktivit, které naplňují MPP
6. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity realizovány
7. Vymezení měření efektivity programu – stručný popis formy, lze doložit i např.
dotazníkem, který bude uplatňován.
6

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
– příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.
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Statistická data – lze uvádět grafy, čísla, výzkumy apod.
Časový harmonogram- konkretizace jednotlivých aktivit ve vztahu ke školnímu roku
Supervize programu – kdo, jak často a jakou formou bude program supervidovat
Kontakty s jinými organizacemi – přesně vymezit adresy a kontakty organizací, které se
na realizaci budou podílet
12. Rozpočet programu – konkrétně.
13. Krizový plán – aktivity proti šikaně, včetně postupů a kontaktních osob.
Při zpracování MPP vycházíme z vnitřních a vnějších zdrojů škol a šk. zařízení.
Níže uveden obrázek je návodem, kdy na jednotlivé otázky by měli umět najít odpověď všichni
pedagogové.
Do procesu prevence je nutné zapojit rodiče žáků. Je důležité zabezpečit informovanost rodičů o
postojích školy nebo šk. zařízení k preventivním strategiím a možnostech intervence v případě selhání
jejich dítěte. Do preventivních aktivit pro rodiče v rámci MPP můžeme řadit:7
• informační servis pro rodiče (seznámení s preventivní strategií školy, se školním řádem,
poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikových
forem chování u dětí atd.),
• aktivní formy spolupráce s rodiči (přímá účast rodičů na preventivní strategii školy, kvalitní
práce třídních učitelů směrem k rodičům, školní akce určené pro rodiče s dětmi, funkčnost
poradenského systému školy – školního poradenského pracoviště (ŠMP, výchovný poradce,
školní psycholog, externí poradenská činnost odborníka na škole),
• přednášková činnost - pasivní forma spolupráce s rodiči, písemná sdělení rodičům, distribuce
informačních materiálů,
• odborná pomoc rodičům (mimo rámec školy), besedy s rodiči žáků k určitému problému,
poradenství (práce s jednotlivcem jako členem rodiny, rodinná terapie, malé rodinné
intervence, zprostředkování informací, léčby).
8.
9.
10.
11.

7

Miovský, M.; Skácelová, L.;Čablová,L.;Veselá, M.;Zapletalová, J.:Návrh doporučené struktury minimálního
preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Klinika adiktologie 1.lékařská fakulta
University Karlovy v Praze a všeobecná fakultní nemocnice v Práce. 2012
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