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Úvod
Základním principem prevence rizikových projevů chování u dětí, žáků a studentů (dále jen
„žáků“) v resortu školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního
sociálního chování, rozvoj a podpora sociálních kompetencí vedoucích k harmonickému
rozvoji osobnosti. Základními východisky efektivní primární prevence je kontinuita,
systematičnost a komplexnost preventivního působení s ohledem na věk žáka a jeho aktuální
prožívání světa. Primární prevence je zaměřena zejména na rizikové faktory spolupodílející se
na vzniku rizikového chování a také na dovednosti sebeovlivnění (self-management)
a na sociální dovednosti, které patří mezi tzv. životní dovednosti důležité pro zvládání
každodenních problémů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) od roku 2001 vytváří
strategické dokumenty v návaznosti na koncepce protidrogové politiky, kterými vláda České
republiky již v roce 1993 položila základy národní protidrogové politiky. MŠMT z oblasti
národní protidrogové problematiky převzalo do své působnosti plnění primárních
preventivních aktivit v oblasti rizikových projevů chování ve školách a školských zařízeních.
Tvorba Koncepce primární prevence rizikového chování žáků Královéhradeckého kraje
na období 2019-2024 (dále jen „Koncepce“) vychází z vyhodnocení Koncepce primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018 a
ze SWOT analýzy této koncepce. Vychází také ze závěrů pravidelných jednání s metodiky
prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a ze zkušeností školních metodiků
prevence při naplňování Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje na období 2014-2018.
Koncepce je zpracována v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže na období 2019-2027 a Akčním plánem realizace Národní strategie primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2021.
Koncepce vychází z dokumentů národní povahy, a to zejména platné legislativy a národních
strategií:
 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období
2018-20271
 Strategie vzdělávací politiky 20202
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 20203
 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním
2019–20274

1

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020
3
http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2016-az-2020.aspx
4
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/narodni-strategie-prevence-asnizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019_2027-173695/
2
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Koncepce navazuje na:
 Koncepci školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Královéhradeckého kraje na období 2014-20186
 Strategii prevence sociálně nežádoucích jevů v Královéhradeckém kraji 2017-20217
 Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 až 20208
 Koncepci rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017-20209
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého
kraje 2016-202010
 Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, mládeže
a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-2811
 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence
rizikového chování12
 Projekt Etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2018-202012
Významným zdrojem dat jsou také informace z terénu získané prostřednictvím sítě
koordinátorů a metodiků prevence, a dále výsledky zrealizovaných výzkumů a šetření,
od lektorů dlouhodobých programů primární prevence z nestátních neziskových organizací
působících ve školách.
Koncepce se zaměřuje na systémová opatření při realizaci PPRCH na území Královéhradeckého
kraje (dále jen „KHK“). Podporuje optimalizaci a stabilizaci sítě realizátorů programů specifické
primární prevence a zvyšování odborných předpokladů pracovníků, kteří se věnují preventivní
práci s dětmi a mládeží. Soustřeďuje se na zajišťování kvality poskytovaných preventivních
programů. Koncepce stanovuje strukturu vzájemné spolupráce všech zúčastněných subjektů,
které se na realizaci PPRCH na území KHK podílejí v rámci základních pilířů politiky primární
prevence (systém, koordinace, legislativa, vzdělávání, financování, monitoring, hodnocení
a výzkum).

5

https://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-aprevence-nemoci_8690_3016_5.html
6
http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/koncepce-skolske-primarni-prevence-khk-2014-2018/all
7
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/socialni-prevence/prevencekriminality/strategie-prevence-socialne-nezadoucich-jevu-v-kralovehradeckem-kraji-2017---2021-96896/
8
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/strategierozvoje-kraje-2014--2020-70319/
9
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rovne-prilezitosti/koncepce-rodinnepolitiky-kralovehradeckeho-kraje-2017---2020-105982/
10
http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavykralovehradeckeho-kraje/all
11
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny
12http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/eticke-vzdelavani/Projekt-etického-vzdelavaniKralovehradeckeho-kraje_2018-2020-109081/
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Předkládaná samostatná Koncepce odráží potřebu vytvořit pro školy a školská zařízení základní
koncepční materiál, ze kterého by bylo možné při realizaci primární prevence rizikového
chování (dále jen „PPRCH“) vycházet.

1. VÝCHODISKA PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
1.1. Základní terminologie
V „Koncepci“ je používána terminologie v souladu s materiály vytvořenými v rámci projektu
VYNSPI (zejména Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování,
učebnice Primární prevence rizikového chování ve školství)13.
Prevence
Pojmem prevence (z lat. praevenire, předcházet) označujeme všechna opatření směřující
k předcházení a minimalizování jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledků. Jedná
se zejména o předcházení a minimalizaci různých souvisejících poruch a onemocnění,
poškození, úrazů atd. a dále pak samotných projevů rozmanitých typů rizikového chování,
které ohrožuje společnost a jedince v ní. Prevence může mít charakter předcházení vzniku,
rozvíjení a recidivy společensky nežádoucího jevu. Tomu odpovídají 3 stupně prevence –
primární, sekundární, terciární (Miovský et al., 2012, s. 107). Tento dokument se dále věnuje
oblasti primární prevence.
Rizikové chování
Pojem rizikové chování nahradil dříve užívaný termín sociálně-patologické jevy. Termín
sociálně- patologické jevy je jednak stigmatizující, normativně laděný a klade příliš velký důraz
na skupinovou/společenskou normu. Je používán v sociologii pro popis jevů ve společnosti,
nikoliv pro popis konkrétního chování jedinců či skupin.
Je zřejmé, že aktivity, které zapadají do rámce rizikového chování, nelze označit jako
patologické, jelikož v primární prevenci jde především o jejich předcházení. Podle Miovského
(2015, str. 28-29) pojmem rizikové chování rozumíme „takové chování, v jehož důsledku
dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik
pro jedince nebo společnost. Jedná se o soubor fenoménů, jejichž existenci a důsledky je
možné vědecky zkoumat a které je lze ovlivňovat vhodnými preventivními a léčebnými
postupy. V podobném duchu definují rizikové chování i např. P. Macek (2003); M. Širůčková
(2009); Cvečková (in Dolejš, 2010). Podle nich rizikové chování představuje takové aktivity,
které přímo nebo nepřímo mohou negativně ovlivnit úspěšný vývoj dospívajícího nebo mohou
vést k psychosociálním nebo zdravotním problémům jedince a jiných osob, jako je např.
zranění, smrt, trvalé postižení atd., ale také k narušení vztahů, k poškození prostředí či
k ekonomickým a hmotným škodám.
Primární prevence rizikového chování (PPRCH)
PPRCH je nedílnou a nezbytnou součástí preventivního působení na nejširší cílovou populaci.
Primární cílovou skupinou, na kterou se tato část prevence zaměřuje, jsou děti, žáci a studenti.
13

ESF projekt VYNSPI, č. CZ.1.07/1,3,00/08.2005, celým názvem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti
prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni, byl
realizován Klinikou adiktologie (dřívější Centrum adiktologie) a NÚV (dřívější IPPP) v letech 2009-2012.

5

V období předškolního a školního vzdělávání se významným způsobem formuje osobnost dětí,
rozvíjejí se sociální vztahy a dovednosti. Špatné návyky a postoje, které vznikají v tomto
období, se jen stěží mění. Z toho vyplývá, že včas a správně realizovaná primární prevence má
zásadní vliv na případný budoucí výskyt rizikového chování u dospělé populace. Sekundární
cílové skupiny, na které by měla být primární prevence zaměřena, tvoří rodiče, pedagogové
a také další odborná veřejnost, kteří jsou zásadními prostředníky při působení na primární
cílovou skupinu, tedy děti, žáci a studenti.
PPRCH je soubor jakýchkoli zdravotních, sociálních, výchovných či jiných intervencí a opatření
směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho další progresi,
v některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku
(Miovský, Zapletalová, 2006).
Formy rizikového chování
Základní formy rizikového chování jsou uvedeny v “Metodickém doporučení“
1

Agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií,
násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie,
homofobie

2

Záškoláctví

3

Závislostní chování, užívání různých typů návykových látek, netolismus, gambling

4

Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů

5

Spektrum poruch příjmu potravy

6

Negativní působení sekt

7

Sexuální rizikové chování
Zdroj: MŠMT, 2010, online

Od roku 2010, kdy bylo “Metodické doporučení“ vydáno, k němu bylo připojeno celkem 22
tematických příloh rozšiřujících metodickou pomoc školám a školským zařízením o další projevy
rizikového chování.

PPRCH dělíme na prevenci specifickou a nespecifickou, přičemž obě jsou nepostradatelné.
(Černý in Miovský et al., 2010):
Nespecifická primární prevence
Nespecifickou primární prevencí rozumíme takové aktivity, které mají ochranný účinek
vzhledem k výskytu a rozvoji rizikového chování, nejsou však úzce zaměřeny na konkrétní
rizikové chování, nemusí mít specifikovanou cílovou skupinu, ani definovaný časový rámec.
Patří sem veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního
chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například
zájmové a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých
společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.
Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních a vyhodnotitelných
6

specifických programů. Nespecifická primární prevence nutně vytváří platformu pro působení
specifické primární prevence.

7

Specifická primární prevence
Za specifickou primární prevenci rizikového chování považujeme takové aktivity a programy,
které jsou zaměřeny na některou z konkrétních forem rizikového chování nebo jsou zaměřeny
na jasně definovanou cílovou skupinu či je u nich zřejmá časová a prostorová ohraničenost
realizace.
Specifickou prevenci nelze definovat pouze na základě použitých technik (aktivit, her).
Programy specifické prevence využívají řadu technik z běžné výuky a naopak v jednotlivých
výukových předmětech se může pracovat i s technikami specificky se vztahujícími k určitému
druhu rizikového chování. Specifická PPRCH však využívá jednotlivé techniky vztahově
a v souvislosti s vědomím cílů, kterých chce dosáhnout, a také rizik, která mohou
při uskutečňování nastat. (Gallà et al., 2005; Černý, 2010).
Specifickou primární prevenci dále dělíme dle úrovně působení na všeobecnou, selektivní
a indikovanou prevenci rizikového chování:
Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci žáků bez rozdělování na méně
či více rizikové skupiny. Zohledňuje se pouze věkové složení, případně specifika daná např.
sociálními nebo jinými faktory. Patří sem programy pro větší počet osob (třída či menší sociální
skupina).
Selektivní primární prevence se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře
přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více
ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné skupiny populace.
Rizikové skupiny lze identifikovat na základě biologických, psychologických, sociálních nebo
environmentálních rizikových faktorů souvisejících s rizikovým chováním, a dále podle věku,
pohlaví, rodinné historie, místa bydliště nebo úrovně sociálního znevýhodnění (Gallà et al.,
2005). Většinou se zde pracuje s menšími skupinami či jednotlivci.
Indikovaná primární prevence se zaměřuje na jedince, kteří jsou vystaveni působení výrazně
rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. Snahou je
podchytit problém co nejdříve, správně posoudit a vyhodnotit potřebnost specifických
intervencí a neprodleně tyto intervence zahájit. Jedná se již o práci s dětmi a mládeží, u kterých
je zvýšené riziko výskytu či již počínající projevy rizikového chování (Černý, 2010).
Rizikové faktory – vysledovatelné a výzkumem ověřitelné podmínky nebo činitele
(charakteristiky chování, konstituce, prostředí atp.) spojované s rostoucí pravděpodobností
výskytu či rozvinutí rizikového chování jedince.
Protektivní faktory – činitelé neutralizující, kompenzující či zmírňující dopad rizikových
faktorů.

1.2 Legislativní východiska
Při realizaci PPRCH je nezbytné vycházet z legislativy, která vymezuje zásady primární
prevence, upravuje nastavení kompetencí jednotlivých subjektů participujících na primární
prevenci a současně stanovuje nezbytnou dokumentaci, která se s realizací pojí.
8

Základním legislativním dokumentem, který upravuje oblast PPRCH ve školách a školských
zařízeních je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost
vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového
chování.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, byl v roce 2017 nahrazen zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek. Zákon obsahuje opatření týkající se také škol a školských
zřízení, kterým i nadále zůstává konzumace alkoholických nápojů a tabákových výrobků
ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení zakázána. V § 18 odst. 1
písm. f) zákona č. 65/2017 Sb. je dále stanoven zákaz vstupu a zdržování se ve školách
a školských zařízeních osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je
ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.
Tato právní úprava se mimo jiné zabývá i testováním žáků na přítomnost návykových látek.
Vyplývá z ní, že pedagogický pracovník není definován jako osoba pověřená k testování žáků.
V zákoně je uvedena pouze osoba pověřená kontrolou osob podle jiného právního předpisu.
Z evaluace předchozí strategie a častých dotazů škol a školských zařízení vychází, že testování
v některých školách a školských zařízení probíhá, i když k tomu nejsou školy a školská zařízení
kompetentní. V souvislosti s přípravou uvedeného zákona, jehož součástí bylo i opatření,
kterým se jednoznačně stanovil pedagogický pracovník pověřený ředitelem školy nebo
školského zařízení jako osoba, která může k orientačnímu vyšetření vyzvat, připravilo
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Klinikou Adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze návrh
metodiky pro případné orientační vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky
v těle v prostředí školy a školského zařízení.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související právní předpisy upravující činnost středisek
výchovné péče.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, stanovuje pozici metodika prevence v pedagogicko-psychologické
poradně. V prováděcím předpise, ve vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,
ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon
specializované činnosti školního metodika prevence.
Zákon č. 262/2002 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v § 133 stanovuje
podmínky a výši poskytnutí specializačního příplatku pedagogického pracovníka.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky jsou klíčovými
9

pro činnost školních metodiků prevence a metodiků prevence ve školských poradenských
zařízeních.
Oblast primární prevence školy rozpracovávají ve svých školních vzdělávacích programech.
Většina z nich má zpracovaný samostatný dokument – preventivní program školy. Preventivní
program je zpracováván školním metodikem prevence na jeden školní rok, podléhá kontrole
České školní inspekce.
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje mimo jiné Individuální vzdělávací plán žáka
se speciálními vzdělávacími potřebami a postup před přiznáním podpůrných opatření prvního
až pátého stupně.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která
v paragrafu 2 přímo stanovuje, že zájmové vzdělávání lze uskutečňovat osvětovou činností
včetně shromažďování a poskytování informací pro děti a žáky, popřípadě i další osoby,
činností vedoucí k prevenci rizikového chování.
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciální pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
Hlavní prioritou Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2019-2027
je novelizovat nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, zejména v tom směru, aby došlo
ke snížení přímé výchovně vzdělávací činnosti metodiků prevence.

1.3. Cílové skupiny primární prevence rizikového chování14
V rámci PPRCH je primární cílovou skupinou ta část populace, u které chceme zamezit vzniku
rizikového chování. Na základě systému služeb, resp. realizovaných programů primární
prevence můžeme primární cílovou skupinu rozdělit dle míry rizikovosti rozvoje rizikového
chování do tří základních skupin:
Běžná populace dětí a mládeže bez rozlišení z hlediska míry rizika.
Na tuto skupinu jsou zaměřeny programy všeobecné primární prevence.
Věkové kritérium ji dále definuje do pěti podskupin:
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předškolní věk (3-6 let)
mladší školní věk (6-12 let)
starší školní věk (12-15 let)
mládež (15-18 let)
mladí dospělí (18-26 let)

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
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Sekundární cílovou skupinou rozumíme tu část populace, která bude působit na primární
skupinu a bude ji svými postoji a chováním ovlivňovat. Jsou to následující cílové skupiny:










pedagogové všech typů škol (školní metodici prevence, výchovní poradci, třídní
učitelé…)
metodici prevence PPP a KŠKP
rodiče
protidrogoví koordinátoři
sociální pracovníci, kurátoři pro děti a mládež
Policie České republiky, městská policie
pediatři, psychologové, speciální pedagogové
veřejnost
nestátní neziskové organizace

Tento dokument se zaměřuje na systémová řešení v oblasti PPRCH na území KHK, při jejichž
zavádění a realizaci je nezbytná činnost sekundární cílové skupiny, především pedagogických
pracovníků a zákonných zástupců.

1.4. Základní cíle koncepce v oblasti primární prevence







stabilizace systému, organizace a sítě služeb primární prevence v KHK
koordinace aktivit preventivní politiky s cílem dosáhnout zvýšení podpory práce
školních metodiků prevence (cílená podpora vzdělávání školních metodiků prevence
ve specializačním studiu)
podpora funkčnosti školních poradenských pracovišť
vzdělávání pedagogických pracovníků v tématech primární prevence
evaluace primární prevence, v rámci níž je nutno vést pedagogické pracovníky
k včasnému zachycení rizikového chování žáků a následné intervenci

Vymezení cílů primární prevence u jednotlivých věkových skupin vzhledem k aktivitám,
kterými se cíle naplňují:15
Předškolní věk (3-6 let):
Cílem primární prevence v předškolním věku je zakotvit zdraví jako důležitou životní hodnotu,
kterou je třeba chránit. Uvědomovat si možná nebezpečí a možnosti, jak se těmto nebezpečím
vyhýbat. Součástí primární prevence v tomto věku je podpora vytváření zdravých sociálních
vztahů mimo rodinu. Z tohoto důvodu programy pro děti předškolního věku spadají především
do oblasti nespecifické primární prevence.
Mladší školní věk (6-12 let)
Cílem primární prevence v tomto věku je prohlubovat dovednosti, jak chránit své zdraví
a rozvíjet sociální dovednosti. Zároveň předat jednoznačné informace o nebezpečnosti
rizikového chování (např. užívání alkoholu a tabáku včetně vymezení základních pravidel
týkajících se užívání těchto látek.)
15

http://www.nicm.cz/primarni-prevence-charakteristika
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Starší školní věk (12-15 let)
Cílem primární prevence ve starším školním věku je rozvoj sociálních dovedností především
v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti
rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod. Zásadní místo zde mají specifické programy
primární prevence zaměřené na jednotlivé typy rizikového chování.
Mládež (15-18 let)
Cílem primární prevence v tomto věku je podpořit prosociální postoje, nabízet pozitivní
alternativy trávení volného času, seznámit s možnostmi řešení obtížných situací včetně
možností, kam se obrátit v případě problému spojených s rizikovým chováním.
Dospělá populace
Cílem primární prevence u dospělé populace je podávání objektivních informací
a odbourávání mýtů.

1.5 Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence
rizikového chování.
Proces certifikace kvality poskytovatelů preventivních programů primární prevence užívání
návykových látek zahájila Česká republika v roce 2005 a tuto certifikaci alespoň z jedné části
vázala na finanční podporu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což byl
průkopnický projekt i v evropském kontextu. V roce 2013 byl Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy pověřen Národní ústav pro vzdělávání zajišťovat systém posuzování odborné
způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence zahrnující všechny typy
rizikového chování.
Certifikační proces si klade za cíl především:
 hospodárné financování služeb z veřejných prostředků, zajištění a zvyšování kvality
programů školské primární prevence rizikového chování
 zefektivnění sítě poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového
chování
 začlenění programů školské PPRCH do širšího systému preventivního působení, aby
se certifikace stala nástrojem na zajištění standardní kvality poskytovaných
programů prevence ve školách.
Certifikovat lze programy na všech úrovních primární prevence (všeobecné, selektivní
a indikované). Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. V roce 2018/2019
poskytuje certifikované programy v KHK celkem šest poskytovatelů na úrovni všeobecné
prevence, dva na úrovni selektivní prevence a žádný na úrovni indikované prevence.
Abecední seznam certifikovaných poskytovatelů je dostupný z webových stránek:
http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele.
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2.
HLAVNÍ AKTÉŘI ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Školní metodik prevence
Školní metodik prevence (dále jen „ŠMP“) je součástí školního poradenského pracoviště. ŠMP
za podpory vedení školy a za spolupráce ostatních pedagogických pracovníků školy koordinuje
tvorbu, realizaci a evaluaci preventivního programu školy a participuje na realizaci aktivit školy
zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání,
zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových
projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Zároveň metodicky vede
pedagogy školy, koordinuje jejich vzdělávání v oblasti školské PPRCH a spolupracuje se
specializovanými organizacemi. Standardní činnosti školních metodiků prevence byly nově
upraveny a více popsány v příloze 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Škola
Školský zákon ukládá školám a školským zařízením povinnost vytvářet podmínky pro zdravý
vývoj dětí a žáků a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a zajišťovat bezpečnost
a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Škola
zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis
a vymezení rozsahu činností výchovného poradce, školního metodika prevence, školního
psychologa, speciálního pedagoga a případně dalších pracovníků školního poradenského
pracoviště. Se zpracováním preventivních programů školám metodicky pomáhají metodici
prevence v pedagogicko-psychologických poradnách. Školy v oblasti prevence spolupracují
nejčastěji s metodiky prevence v PPP, nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO),
častá je ale také spolupráce se středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry,
OSPOD, Policií ČR a městskou policií.
Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně
Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně (dále též “MPPPP“) zajišťuje
koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné
pracovní porady, semináře a poskytuje jim individuální odborné konzultace. Na žádost školy
pomáhá ve spolupráci se školními metodiky prevence a dalšími pedagogickými pracovníky
řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování. Je pedagogickým
pracovníkem a jeho standardní činnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Královéhradecký kraje zřizuje příspěvkovou organizaci s názvem: „Pedagogicko-psychologická
poradna a Speciálně-pedagogické centrum Královéhradeckého kraje“.
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Kontakty na metodiky prevence při PPP a SPC Královéhradeckého kraje v jednotlivých
okresech:
PPP

název

adresa

Hradec
Králové

PPP a SPC, pracoviště Hradec
Králové

Jičín

PPP a SPC, pracoviště Jičín

Náchod

PPP a SPC, pracoviště Náchod

Trutnov

PPP a SPC, pracoviště Trutnov

Rychnov nad PPP a SPC, pracoviště Rychnov
Kněžnou
nad Kněžnou

ředitel/ka

PPP a SPC KHK

e-mail organizace

Hradec Králové, Na
Okrouhlíku
1371/30
Jičín, Fortna 39
Náchod, Smiřických
1237,
Trutnov, Horská 5
Rychnov nad
Kněžnou,
Javornická 1501
Hradec Králové, Na
Okrouhlíku
1371/30

telefon

info@ppphk.cz

495 265 423

info@pppjicin.cz

493 533 505

info@pppnachod.cz

499 813 080

info@ppptrutnov.cz

494 535 476

info@ppprychnov.cz

491 426 036

reditelka@pppkhk.cz

495 265 423

Krajský školský koordinátor prevence
Krajský školský koordinátor prevence (dále „KŠKP“) na úrovni KHK zabezpečuje koordinaci
aktivit v oblasti školské PPRCH, vypracovává koncepční materiály, metodicky vede a podporuje
metodiky prevence („MPPPP“) a školní metodiky prevence všech typů škol na území KHK.
Spolupracuje s NNO, koordinuje činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace
v oblasti PPRCH. Mapuje síť organizací pracujících v primární prevenci, podílí se na realizaci
odborných seminářů a konferencí a vykonává další činnosti směřující ke kvalitní a efektivní
školské PPRCH. KŠKP je metodicky veden MŠMT.
Kontakt na Krajskou školskou koordinátorku prevence (KŠKP)
KŠKP

Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, Odbor školství

Hradec Králové,
Pivovarské
náměstí 1245,
500 03

info@kr-kralovehradecky.cz

495 817 524

Nestátní neziskové organizace
Tvoří významný pilíř primární prevence rizikových projevů chování. Organizace nabízí cílené
programy primární prevence, pracují se žáky, pedagogickými sbory, ale i zákonnými zástupci.
Školy a školská zařízení využívají jejich služeb nejčastěji v oblastech, které již nejsou schopny
samy saturovat vlastní činností. Jejich síť v Královéhradeckém kraji je poměrně stabilní. Jejich
služby jsou na velmi dobré úrovni, některé z nich jsou úspěšnými žadateli v dotačních řízeních.
Mnoho z nich získalo certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské
primární prevence rizikového chování. Poskytují služby všeobecné a selektivní prevence. KHK
finančně podporuje část těchto aktivit realizovaných ve školách prostřednictvím dotačních
programů a mimořádných účelových příspěvků.
Prevence ve školách je postavena jak na preventivních aktivitách pedagogických pracovníků
škol a školských zařízení (v rámci výuky i mimo ni), tak na programech poskytovaných NNO
a dalšími specializovanými organizacemi. Královéhradecký kraj v souladu s MŠMT doporučuje
školám, aby především využívaly služeb PPP a SPC KHK a certifikovaných organizací
dlouhodobých programů primární prevence rizikového chování.
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Certifikované organizace (viz kapitola 1.5):
 Prostor Pro, o.p.s., Čajkovského 1861/46a, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec
Králové, https://www.prostorpro.cz/
 Semiramis, z.ú., Centrum primární prevence Královéhradeckého kraje, Krunertova 425,
Hradec Králové 4, 500 04, http://www.os-semiramis.cz/os-site/centra/centrumprimarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje/
 Hope4kids, z.ú., Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9, https://www.hope4kids.cz/etickedilny/
 Křesťanská asociace mladých, z.s., Emila Pajurka 142, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
http://www.kam.cz/nabidka-sluzeb#skolaprozivot
 Společně k bezpečí, z.s., Staré Sedlo 92, 398 07 Orlík nad Vltavou,
http://www.spolecnekbezpeci.cz/kontakt
 Prostor Plus, o.p.s., Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, https://www.prostor-plus.cz/
Nestátní neziskové organizace, které nemají certifikaci, ale jsou významnými aktéry PPRCH:
 Laxus, z.ú., Krunertova 425, Hradec Králové 4, 500 04,
https://www.laxus.cz/centra/primarni-prevence-laxus/
 Satori HK z.s., Rasošky 200, 552 21 Rasošky, http://satori.cz/
 OD5k10, z.s., Komenského 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, http://www.od5k10.cz/
 Aufori, o.p.s., Habrmanova 136/3, 500 02 Hradec Králové, http://www.aufori.cz/
 Salinger, z.s., Gočárova třída 760, 500 02 Hradec Králové,
http://www.salinger.cz/57/Poslani/
 Začít spolu, z.s., Soukenická 16, 550 01 Broumov, https://www.zacit-spolu.cz/
 Občanské poradenské středisko, Československé armády 543/29, 500 03 Hradec
Králové, http://www.ops.cz/
 Centrum prevence MANDL, Družstevní 587, 549 01 Nové Město nad Metují,
http://www.centrumprevencemandl.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&ut
m_content=kategorie&utm_term=Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež&utm_campaign=firmy.cz-12816869
 RIAPS Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov, http://www.riaps.cz/
 Oblastní charity v Královéhradeckém kraji - https://www.netfirmy.cz/katalog/uradyinstituce/charita-charitativni-organizace/1-kralovehradecky-kraj/
 Nízkoprahová zařízení v kraji - https://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Sdruzeni-aspolky/Detske-spolky-sdruzeni/Nizkoprahova-zarizeni-pro-deti-a-mladez/krajkralovehradecky/hradec-kralove
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3.
MAPOVÁNÍ SOUČASNÉ SITUACE V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ KHK
3.1 Obecná charakteristika
Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Rozlohou 4 759 km2 zaujímá 6 %
rozlohy České republiky a řadí se tím na 9. místo v pořadí krajů podle rozlohy. Sousedí
s Libereckým, Pardubickým a Středočeským krajem.
Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec
Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. V KHK bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15
správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným
úřadem.
K 30. 9. 2018 žilo v KHK celkem 550 812 obyvatel, což je 5,18 % celkového počtu obyvatel
České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s necelými 163 000
obyvateli, naopak populačně nejmenšími se 79 000 obyvateli jsou okresy Rychnov
nad Kněžnou a Jičín. S počtem obyvatel se KHK řadí na 10. místo mezi kraji. Dlouhodobě je
zaznamenáván pokles počtu obyvatelstva. Krajským městem KHK je Hradec Králové. Od Prahy
je krajská metropole vzdálena 112 km. Mapa osídlení kraje s rozlišením jednotlivých okresů16:

K 1. 1. 2019 vykonávalo v KHK činnost škol a školských zařízení 433 právních subjektů
zřizovaných obcemi, 72 zřizovaných krajem, 7 zřizovaných církví nebo náboženským hnutím,
7 zřizovaných MŠMT, 44 zřizovaných jinou právnickou nebo fyzickou osobou, celkem tedy 563.

16

Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/91280948/33009119mo.png/ea6657ed-e950-4bd1-971b29fa594cbf81?version=1.1&t=1553696481681
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3.2

SWOT analýza primární prevence v Královéhradeckém kraji
1. V analýze mírně převažují silné stránky nad slabými, příležitosti převažují nad
hrozbami. Nejdůležitější silné stránky systému prevence jsou pravidelná setkávání
ŠMP a dalších zainteresovaných subjektů, sdílení zkušeností, finanční, organizační
podpora, vzdělávání, aktivity metodiků prevence při PPP.
2. Nejdůležitějšími slabými stránkami jsou: více než polovina ŠMP v kraji nemá
absolvované povinné specializační studium k výkonu této funkce, nedostatek času
pro výkon funkce ŠMP z důvodu nesnížené míry vyučovací povinnosti ŠMP, nedaří se
zapojovat do spolupráce zákonné zástupce.
3. Příležitosti lze spatřovat v zákonném ukotvení snížení míry vyučovací povinnosti ŠMP,
dostupném efektivním vzdělávání.
4. Hrozbami jsou: nejasná a nejednotná legislativa; alarmující přemíra požadavků na
ŠMP, kterým nelze dostát bez snížení míry vyučovací povinnosti školních metodiků
prevence a bez patřičného vzdělání.

3.2.1 SWOT analýza PPRCH KHK v oblasti koordinace















Silné stránky
existence Koncepce školské primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže
KHK na příslušné období, včetně evaluace
a dalších
ukotvení pozice metodika prevence v PPP
a školního metodika prevence (ŠMP)
ve školách v právním předpise
úzká spolupráce krajské školské
koordinátorky prevence se všemi aktéry,
kteří se věnují primární prevenci mezioborová spolupráce (PČR, OSPOD,
PMS, obce, KHS, SZÚ, NNO aj.…)
finanční zajištění plných úvazků metodiků
prevence při PPP v kraji
existence aktualizovaných adresářů
metodiků prevence při PPP
existence adresáře sítě organizací
podílejících se realizaci primární prevence
pravidelné pracovní porady se ŠMP
metodické vedení metodiků prevence
ze strany MŠMT včetně právních předpisů,
metodik, doporučení, výkladů souvisejících
s danou problematikou
dobrá spolupráce odboru školství a odboru
sociálních věcí KÚ KHK
fungování Týmů pro mládež při některých
obcích III
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Slabé stránky
malá informovanost laické, ale mnohdy
i pedagogické veřejnosti o smyslu primární
prevence RCH
systémově nízká podpora práce ŠMP – není
snížena míra přímé pedagogické činnosti
nedostatečná podpora vzniku školských
poradenských pracovišť z hlediska
finančního i z hlediska kvalifikovaných
lidských zdrojů
nedostatečný zájem či neinformovanost
ředitelů škol v oblasti primární prevence
nedostatečná spolupráce mezioborová
i meziresortní
neochota zákonných zástupců
spolupracovat na řešení případů spojených
s prevencí RCH
neochota školy spolupracovat na řešení
případů spojených s prevencí RCH
nedostatečný zájem škol o dlouhodobé
programy primární prevence, především
certifikované
chybí akreditované, certifikované programy
návazné PPRCH koncipované pro MŠ a SŠ
nedostatečný zájem pedagogů, ředitelů,
školních metodiků prevence o supervize
nedostatek vyškolených odborníků
pro včasnou intervenci ve školách

 existence Standardů odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární
prevence rizikového chování
 nabídka certifikovaných programů primární
prevence poskytovaná NNO působících
v KHK
 nabídka poskytovatelů služeb v oblasti
PPRCH v jednotlivých okresech
 začlenění metodika prevence při PPP
do pracovní skupiny Odborné společnosti
pro prevenci rizikového chování, z. s.
(OSPRCH)
 vydávání Zpravodaje primární prevence
rizikového chování
Příležitosti
 podpora získání specializačního studia
školních metodiků prevence a podpora
jejich dalšího odborného růstu
 využití metodiků prevence při PPP při práci
s jedincem i se třídou, ve všeobecné,
selektivní i indikované prevenci
 zajištění programu Sítě škol podporujících
zdraví
 programy primární prevence realizované
Policií ČR a městskou policií
 možnost mezioborových setkání zástupců
škol, SPOD, PČR, PMS, SVP, ŠPP, ŠPZ, PPP a
SPC KHK
 využití škol s „dobrou praxí“ - semináře
dobré praxe
 využití periodika U nás v kraji,
internetového portálu KHK, místních
periodik k informovanosti veřejnosti
o smyslu primární prevence RCH
 zřízení odborných pozic ve školních
poradenských pracovištích – možnost
financování ze „Šablon“, podpůrných
opatření
 využití třídnických hodin k budování
dobrého klimatu, osvětě v oblasti PPRCH
 spolupráce škol s NNO, které nabízení
programy primární prevence
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Rizika – hrozby
fluktuace zaměstnanců na pozicích
metodiků prevence při PPP i na pozicích
ŠMP
nepružné změny legislativy
nezájem ze strany škol o spolupráci
s příslušným metodikem PPP
neaktuálnost adresáře organizací
podílejících se na primární prevenci
kumulace funkcí ŠMP a výchovného
poradce
nejednoznačné naplňování vymezených
kompetencí ŠMP a výchovného poradce
v některých školách
nefunkční poradenské pracoviště na škole,
ŠMP je často osamocen
pedagogové vnímají výskyt rizikového
chování jako osobní ohrožení či snížení
popularity školy
nízký počet kvalitních dlouhodobých
preventivních programů realizovaných
ve školách
nedostatečný přenos informací
neochota některých škol, ověřovat si
kvalitu preventivních programů
realizovaných v jejich škole
nedostatek ochoty vzájemné spolupráce
institucí v regionu
nedostatek služeb v oblasti prevence,
zejména pro selektivní a indikovanou
prevenci
nepřipravenost pedagogů k řešení
vztahových obtíží ve třídách,

kyberkriminality a dalších rizikových
projevů chování
nedostatečná provázanost činností v rámci
PPRCH (NÚV, NIDV, Klinika adiktotologie
1. LF UK Praha, OSPRCH, atd.)



Cíle v rámci koordinačních aktivit:
1. dosáhnout zvýšení podpory práce školních metodiků prevence především na základě
úzké spolupráce metodiků PPP a ŠMP
2. realizovat informační kampaň směrem k ředitelům škol s cílem podpory pozice
školního metodika prevence, snaha o zlepšování koordinace a funkčnosti školního
poradenského pracoviště a efektivity spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogy
3. iniciovat širší spolupráci s realizátory prevence z jiných resortů, zejména s Policií ČR,
OSPOD a NNO.

3.2.2 SWOT analýza PPRCH KHK v oblasti legislativy












Silné stránky
zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který
stanoví bezpečnost a ochranu zdraví
ve školách a školských zařízení
zákon č. 563/2004, o pedagogických
pracovních a o změně některých zákonů,
který vymezuje pozici metodika prevence
jako pedagogického pracovníka
existence Standardů odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární
prevence rizikového chování a certifikace
průběžná aktualizace metodických
doporučení (pokynů) k oblasti primární
prevenci rizikového chování ze strany NÚV,
MŠMT
stanovení standardních činností metodika
prevence v PPP a ŠMP ve vyhlášce
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 65/2017, o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek,
ve znění pozdějších předpisů
Příležitosti

 revize stávajících právních předpisů
 tvorba strategických dokumentů
 naplňování zákonů, vyhlášek, metodických
doporučení
 existence Výkladového slovníku základních
pojmů školské prevence rizikového chování
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Slabé stránky
nejednotnost terminologie v oblasti
primární prevence
nestanovená dlouhodobě diskutovaná
snížená míra vyučovací povinnosti ŠMP
není nastaven kariérní růst pro ŠMP
chybí vymezení činnosti krajských
školských koordinátorů prevence (je
obsaženo v Metodickém doporučení
k primární prevenci rizikového chování
u dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních (MŠMT, 2010))
nevhodně nastavené preventivní
programy školy, krizové plány a školní
preventivní strategie

Rizika – hrozby


nedostatečná meziresortní spolupráce
(MV ČR, MZ ČR, MPSV), jejímž
výsledkem je nesoulad metodik
vydaných různými rezorty k jedné
problematice

 propracované dokumenty školy v oblasti
primární prevence v souladu s právními
předpisy (vypracování krizových plánů školy,
vnitřních řádů školy atd.), možnost
konzultace s metodiky prevence při PPP







neinformovanost zřizovatelů škol
a školských zřízení o právních předpisech
týkajících se primární prevence
nedostatečný zájem ředitelů škol,
pedagogů i ŠMP o právní předpisy
v oblasti primární prevence
nevhodné formulace v oblasti PRCH
ve vnitřních předpisech školy

Cíle v rámci legislativních aktivit:
1. podporovat navrhované legislativní změny směrující ke zlepšení prestiže oblasti
primární prevence
2. účast v pracovních skupinách MŠMT zabývajících se problematikou legislativy
v oblasti prevence rizikového chování
3. připomínkování novelizovaných právních předpisů.

3.2.3 SWOT analýza PPRCH KHK v oblasti vzdělávání

















Silné stránky
ŠMP v kraji mající absolvované specializační
studium
široká nabídka seminářů z oblasti PRCH
a Etické výchovy podporovaných finančně
KHK i v rámci dotací, prostředky OP VVV,
pořádaných ŠZ DVPP KHK, odborem školství
KÚ pro pedagogy, ŠMP a metodiky
prevence při PPP
nabídka akreditovaných seminářů NIDV
nabídka certifikovaných dlouhodobých
programů primární prevence nabízených
NNO
akreditované vzdělávání „Edukativní
program primární prevence rizikového
chování pro pedagogický sbor“ nabízené
metodiky prevence při PPP
zajištění vzdělávání ředitelů škol a
školských zařízení v oblasti PPRCH v rámci
Studia pro ředitele škol a školských zařízení
časopisy Prevence, Třídní učitel, Školní
poradenství v praxi
web www.sipkhk.cz
web www.prevence-praha.cz aj.
realizace metodických porad s krajskými
školskými koordinátory prevence (NÚV),
metodiky prevence při PPP a ŠMP
zapojení KHK do projektu Kraje pro
bezpečný internet – možnost vzdělávání
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Slabé stránky
více než polovina ŠMP v kraji nemá
absolvované specializační studium
výše ceny specializačního studia pro ŠMP
nedostatečný zájem o supervize mezi
pedagogy
financování certifikovaných dlouhodobých
programů primární prevence ve školách
nepružná reakce ze strany školitelů
na nové trendy, fenomény v oblasti RCH
pedagogové nemají povinnost
celoživotního vzdělávání v oblasti nových
trendů RCH (kyberšikana apod.)
převládající nezájem ze strany zákonných
zástupců o problematiku PPRCH –
nespolupráce se školou
častý nezájem dalších pedagogických
pracovníků o vzdělávání v oblasti PPRCH











veřejnosti včetně žáků, pedagogů, rodičů,
veřejnosti – www.kpbi.cz
zavedení supervizí a mentoringu jako
formy vzdělávání a odborného rozvoje
vzdělávání v rámci implementace
Krajských akčních plánů, plánů Místních
akčních skupin
Příležitosti
analýza důvodů nezájmu o vzdělávací
aktivity
hrazená nabídka supervizí pro pedagogy
zavedení supervizí a mentoringu jako
formy vzdělávání a odborného rozvoje
možnost vzdělávání prostřednictvím aktivit
vypisovaných v rámci implementace
Krajských akčních plánů, plánů Místních
akčních skupin
zajištění vzdělávání ředitelů škol
a školských zařízení v oblasti PPRCH
i v rámci jejich funkčního vzdělávání
různými subjekty













Rizika – hrozby
nedostatečný zájem o získání
specializačního studia ŠMP a dalších
vzdělávacích aktivit
nezájem škol o nabízené programy PPRCH
či nízká podpora ze strany vedení škol
o nabízené vzdělávání určené žákům i
pedagogům ze strany ŠMP ale i ze stran
ředitelů škol
vysoká tolerance společnosti k užívání
drog – tabák, alkohol, kanabinoidy,
medikamenty
dostupnost heren, alkoholu, cigaret
a jiných návykových látek
nevhodný příklad rodičů, tolerance
společnosti k projevům RCH
nedostatek motivace existujících
spolupracujících institucí v regionu
k certifikaci odborné způsobilosti
programů primární prevence svých
programů
necertifikované, neakreditované programy
primární prevence užívané ve školách neochota některých škol ověřovat si
kvalitu preventivních programů

Cíle v oblasti vzdělávání:
1. zajistit odborný růst subjektů vstupujících do oblasti primární prevence rizikového chování
2. udržet systém průběžného vzdělávání pedagogů v tématech primární prevence především
prostřednictvím nabídky ŠZDVPP KHK
3. ze strany KHK podporovat plnění zákonného rámce vzdělávání - studia k výkonu
specializovaných činností určeného školním metodikům prevence
4. realizace krajské konference primární prevence
5. realizace a podpora odborných metodických vzdělávacích setkávání s metodiky prevence
při PPP
6. zajištění informovanosti škol, školských zařízení o nabídce vzdělávání v oblasti primární
prevence.
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3.2.4 SWOT analýza PPRCH KHK v oblasti financování























Silné stránky
finanční podpora škol v rámci dotačního
programu a mimořádných účelových
prostředků - Prevence rizikového chování
a zdravý životní styl žáků vyhlašovaného
KHK, - Etická výchova ve školách
finanční podpora nespecifické prevence –
především v oblasti sportu a volného času
dětí a mládeže ze strany KHK
finanční zajištění naplňování Koncepce
školské primární prevence RCH dětí
a mládeže KHK na dané období, finanční
podpora vzdělávacích aktivit a projektu
Kraje pro bezpečný internet (KPBI)
možnost využití dotačního programu
MŠMT na realizaci aktivit v oblasti
prevence rizikového chování – krajský
projekt, individuální projekty podané
subjekty NNO či školami
finanční zabezpečení plných úvazků
metodiků prevence při PPP v jednotlivých
okresech
Příležitosti
možnost žádat o finanční prostředky
v dotačních programech KHK, MŠMT
a dalších ministerstev
zapojení KHK do projektu MV ČR v oblasti
měkkých cílů
možnost čerpání finančních prostředků
prostřednictvím šablon ESF na vzdělávání
pedagogických pracovníků, případně
v rámci Krajských akčních plánů
existence nadačních fondů – možnost
čerpání finančních prostředků na podporu
preventivních aktivit
nabídka bezplatných programů primární
prevence realizované např. Policií ČR
a Městskou policií, PPP aj.
možnost čerpat finanční prostředky na
aktivity v oblasti primární prevence od
zřizovatelů, nadací, fondů, sponzorstvím
prioritní financování programů
certifikovaných organizací
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Slabé stránky
nedostatečná finanční podpora primární
prevence ze strany státu, některých
zřizovatelů
způsob financování vede k nestabilitě
a k nemožnosti plánování programů PP
dlouhodobě nebo alespoň vyváženě po celý
školní rok
disproporce mezi školním a kalendářním
rokem na realizaci projektů
finanční podpora jiných priorit ze strany
ředitele školy než do oblasti primární
prevence
nízký zájem ze strany škol o vyhlašované
dotační programy
způsob financování vede k nestabilitě
a k nemožnosti plánování programů PP
vyváženě po celý školní rok

Rizika – hrozby
nízký úspěch subjektů podávajících žádosti
do dotačních programů (především MŠMT,
MV ČR, MZ ČR, obce)
neochota zřizovatelů škol a školských
zařízení finančně podporovat primární
prevenci rizikového chování
nestabilní alokace finančních prostředků
vyčleněných do dotačních programů
a mimořádných účelových prostředků KHK
v oblasti PRCH
úbytek nabízených preventivních aktivit
např. PČR či městskou policií, NNO
nezájem škol o nabízené programy PPRCH
upřednostňování levnější či bezplatné
nabídky ze strany škol na úkor kvality
programu

Cíle v oblasti financování:
1. zajišťovat adekvátní výši finančních prostředků uvolňovaných do oblasti primární prevence
2. vyhlašovat dotační programy zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže KHK
a etickou výchovu ve školách s dostatečným finančním krytím ze strany KHK
3. vyhlašovat výzvu k uplatnění žádostí o mimořádné účelové příspěvky zaměřené na prevenci
rizikového chování dětí a mládeže KHK a etickou výchovu ve školách s dostatečným finančním
krytím ze strany KHK
4. zajistit 5 plných úvazků metodiků prevence při PPP
5. požadovat roční alokaci na naplňování této koncepce, na vzdělávání pedagogů v oblasti PPRCH
a na projekt Kraje pro bezpečný internet v rámci rozpočtu KHK
6. podporovat vícezdrojové a víceleté financování primární prevence – aktivní přístup ze strany MŠMT,
měst a obcí, aktivní přístup ze strany nestátních neziskových organizací a dalších subjektů
pracujících s dětmi a mládeží
7. podporovat a využívat možnosti dalších zdrojů, např. ESF – KAP, MAP, Šablony
8. apelovat na školy, aby využívaly možností nabízených nadacemi a fondy

3.2.5 SWOT analýza PPRCH KHK v oblasti evaluace
Silné stránky

Slabé stránky

 využití Standardů odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární
prevence rizikového chování
 certifikace odborné způsobilosti
poskytovatelů programů školské primární
prevence
 v rozmezí let 2008-2014 probíhalo
každoroční dotazníkové šetření mapující
oblast primární prevence vyhodnocované
krajskou školskou koordinátorkou prevence
 zapojení škol z KHK do Systému výkaznictví
preventivních aktivit od roku 2015/2016
http://www.nuv.cz/t/system-vykaznictvipreventivnich-aktivit
 roční vyhodnocování Koncepce školské
primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže KHK od r. 2014
 každoroční vyhodnocování oblasti prevence
ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy KHK
 stanovení cílů v oblasti PRCH
v Dlouhodobém záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy
Královéhradeckého kraje 2016-2020
 využití výstupů VYNSPI – Návrh doporučené
struktury minimálního preventivního
programu školy
 organizování pracovních porad se ŠMP
prostřednictvím metodiků prevence při PPP

 nesystémová podpora práce ŠMP
spočívající v nesnížené míře přímé míra
vyučovací povinnosti
 ŠMP není dán časový prostor
pro vyhodnocování naplňování
preventivního programu školy a projevů
rizikového chování, pro řešení projevů
rizikového chování, což může vést i ke
zkresleným výsledkům dotazníkového
šetření v rámci Systému výkaznictví
preventivních aktivit
 nedostatečná evaluace programů primární
prevence rizikového chování (PPRCH)
v některých školách
 formální plánování a realizace PPRCH
na některých školách
 Systém výkaznictví preventivních aktivit je
založen na bázi dobrovolnosti – z důvodu
nízké účasti škol při vyplňování systému
nelze získat relevantní data v rámci kraje,
která by měla vypovídající hodnotu
 disproporce mezi školním a kalendářním
rokem na realizaci projektů
 nízký monitoring stavu, potřeb,
informovanosti v oblasti PPRCH ze strany
žáků i zákonných zástupců (např.
prostřednictvím: Cesta labyrintem města,
dotazníkové šetření, rozhovory třídních
učitelů se žáky atd.)
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– mapování situace v terénu a zhodnocení
stanovených úkolů
pravidelné pracovní porady zástupců OŠ KÚ
se zástupci PPP a SPC KHK a zástupci MŠMT
povinnost škol informovat metodiky
prevence při PPP a ČŠI o realizovaných
preventivních programech
Příležitosti
možnost konzultace tvorby preventivního
programu školy, krizových plánů s metodiky
prevence při PPP
připomínkovat obsah Systému výkaznictví
preventivních aktivit náměty z terénu –
požádat MŠMT o úpravu systému tak, aby
byl efektivní a vedl ke snížení
administrativní zátěže školních metodiků
prevence
podporovat nastavení nového
certifikačního procesu programů PPRCH
podporovat již fungující a nové evaluační
nástroje na hodnocení efektivity programů
PPRCH u žáků
pracovat se standardy MŠMT pro programy
primární prevence
nastavit spolupráci s Českou školní inspekcí
v oblasti prevence
využití výsledků různých výzkumů v oblasti
prevence (E-bezpečí, výzkumné studie
univerzit, ESPAD aj.)
kvalitní evaluace programů PPRCH
poskytovateli - NNO a PPP a SPC KHK
příležitost financování evaluace krajského
projektu v rámci žádosti o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
na poskytování aktivit v oblasti primární
prevence rizikového chování vyhlášeného
MŠMT na patřičný rok dle stanovené
priority určené MŠMT

 nízké využívání dat z praxe – např. data
ze studie Evropská školní studie o alkoholu
a jiných drogách (dále jen „ESPAD“)
 obtížná měřitelnost efektivity programů
primární prevence
















Rizika – hrozby
nevyplnění dotazníku v Systému výkaznictví
preventivních aktivit školou
neinformovanost zřizovatele škol
a školských zřízení o problematice primární
prevence
neochota vyplňovat dotazníky v rámci
různých šetření
nevyužití vyhodnocení dotazníkového
šetření ve školách
nedostatek spolupracujících institucí
v regionu
nedostatek motivace existujících
spolupracujících institucí v regionu
k certifikaci svých programů
nezájem NNO o certifikaci nabízených
dlouhodobých programů PP
neochota některých škol ověřovat si kvalitu
preventivních programů na škole (i od
cizích poskytovatelů)
nízké využívání dat z praxe – např. data
ze Systému výkaznictví preventivních
aktivit, Evropské školní studie o alkoholu
a jiných drogách (dále jen „ESPAD“) aj.
snižování významu dopadu a efektivity
realizace primární prevence ve školách

Cíle v oblasti evaluace:
1. podporovat ve školách využití Systému výkaznictví preventivních aktivit jako efektivního
evaluačního nástroje
2. metodicky vést školní metodiky prevence k včasnému zachycení a následné intervenci v oblasti
rizikového chování žáků ve školách
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3. metodicky vést školní metodiky prevence k tvorbě preventivních programů školy na základě
evaluace a analýzy výskytu rizikového chování v souladu se Systémem výkaznictví preventivních
aktivit, jeho možnostmi a výsledky
4. zaměřovat preventivní aktivity na základě výsledků Systému výkaznictví preventivních aktivit
i z pohledu metodiků prevence při PPP a SPC KHK a odboru školství KÚ KHK.

ZÁVĚRY
Koncepce je dokument, který upravuje dlouhodobou strategii primární prevence na území
KHK. Upravuje východiska, podle kterých bude primární prevence realizována. V dokumentu
je uvedena současná odborná terminologie v oblasti rizikového chování. Jsou zde popsány
cílové skupiny a vysvětleno nastavení systému koordinace a financování. Materiál vychází ze
současné legislativy a zároveň reflektuje aktuální stav, potřeby a možnosti PPRCH v KHK.
Koncepce vychází z dat, která byla zjišťována SWOT analýzou, dotazníkovým šetření, v rámci
celorepublikového Systému výkaznictví.
Jako hlavní dlouhodobé cíle z koncepce vyplývají:






zajistit dlouhodobou udržitelnost systému prevence
při plánování vycházet ze zjištění odborně zpracovaných šetření mapujících výskyt
rizikového chování ve školách
posílit pozici školního metodika prevence, jako klíčového aktéra v systému prevence
zajistit srovnatelnou kvalitu a dostupnost všeobecné PPRCH ve všech školách
podpořit dostupnost certifikovaných programů prevence pro školy.
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Seznam zkratek:
KÚ KHK – Krajský úřad Královéhradeckého kraje
OŠ KÚ – odbor školství krajského úřadu
KŠKP – krajský školský koordinátor prevence
PPP a SPC KHK – Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně-pedagogické centrum
Královéhradeckého kraje
ŠZ DVPP KHK – Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
MP PPP – metodik prevence při PPP
OSPRCH – Odborná společnost pro primární prevenci rizikového chování
PPRCH – primární prevence rizikového chování
ŠMP – školní metodik prevence
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MV – Ministerstvo vnitra
MZ – Ministerstvo zdravotnictví
NIDV – Národní institut pro další vzdělávání
NÚV – Národní ústav pro vzdělávání
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
PČR – Policie ČR
PMS – Probační a mediační služba
KHS – Krajská hygienická stanice
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí
SZÚ – Státní zdravotní ústav
NNO – nestátní neziskové organizace
MŠ – mateřská škola/y
ZŠ – základní škola/y
SŠ – střední škola/y
ESF – Evropské strukturální fondy
KAP – Krajské akční plány
MAP – Místní akční plány
ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách
Projekt VYNSPI – Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně
patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení
na celostátní úrovni

26

Seznam literatury a zdrojů:
BĚLÍKOVÁ, B. Primární prevence – charakteristika [online] Národní informační centrum
pro mládež, Praha [cit. 2018-20-12]. Dostupné z: http://www.nicm.cz/primarni-prevencecharakteristika
ČERNÝ, M. 2010. Základní úrovně provádění primární prevence. In M. Miovský, L. Skácelová,
J. Zapletalová & P. Novák (Eds.). Primární prevence rizikového chování ve školství (42-43).
Tišnov: Sdružení SCAN.
DOLEJŠ, M. 2010. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci.
GALLÀ, M., AERTSEN, P., DAATLAND, CH., DESWERT, J., FENK, R., FISCHER, U., 2005.
Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí. Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Praha:
Úřad vlády ČR.
MACEK, P., 2003. Adolescence. 2., upr. vyd. Praha: Portál.
MIOVSKÝ, M., ZAPLETALOVÁ, J. 2006. Primární prevence rizikového chování na rozcestí:
specializace versus integrace. Příspěvek přednesený na III. ročníku celostátní konference
Primární prevence rizikového chování „specializace versus integrace“, 27.-28.11.2006, Praha.
Sborník abstrakt, 21.
MIOVSKÝ, M., SKÁCELOVÁ, L., ZAPLETALOVÁ, J., & NOVÁK, P. (Eds.). 2010. Primární prevence
rizikového chování ve školství. Tišnov: Sdružení SCAN.
MIOVSKÝ, M. a kol. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování.
2012. Praha: Togga.
MIOVSKÝ, M., SKÁCELOVÁ, L., ZAPLETALOVÁ, J., NOVÁK, P., BARTÁK, M., BÁRTÍK, P. a kol.
(2015). Prevence rizikového chování ve školství. 2 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
v Praze v Nakladatelství Lidové noviny.
ŠIRŮČKOVÁ, M. Psychosociální souvislosti rizikového chování v adolescenci: role vrstevnických
rodinných vztahů [online]. Brno, 2009 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/th/rgo67/. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních
studií. Vedoucí práce Petr Macek.

27

