
1 

Systém primární prevence  
a kvalita v prevenci v ČR 

 
Národní konference protidrogové 

politiky na místní úrovni 
dne 19. června 2017  

v Lichtenštejnském paláci v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111 

msmt@msmt.cz • www.msmt.cz 



2 

Obsah prezentace: 
1. Role MŠMT v oblasti primární prevence 

2. Horizontální a vertikální koordinace prevence 

3. Národní strategie  

4. Úloha kraje v primární prevenci 

5. Metodici prevence 

6. Pedagogicko – psychologické poradny  

7. Střediska výchovné péče 

8. Úloha školy v prevenci 

9. Komplexní řešení prevence   

10. Financování programů primární prevence 

11. Systém hodnocení kvality 

12. Odkazy a informační zdroje 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 

MŠMT – gestor v oblasti primární prevence RCH 
 

• MŠMT je gestorem prevence rizikového chování u dětí a 
mládeže v České republice (tedy nejen protidrogové 
prevence) 

 
• Koordinuje primární prevenci všech forem rizikového 

chování u dětí a mládeže: užívání návykových látek, agrese, 
šikana a kyberšikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, 
rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální 
rizikové chování, kriminální chování – krádeže, vandalismus, 
rizikové chování v dopravě, rizikové chování na sociálních 
sítích a další nové formy rizikového chování 
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Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH 
 

• Koordinační – spolupráce všech subjektů na horizontální 
(meziresortní) a vertikální úrovni, podpora vytváření vazeb a 
struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na 
vytyčených prioritách  

• Koncepční – stanovování základních strategií v daných 
oblastech, stanovení priorit a cílů na budoucí období 

• Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro oblast 
primární prevence (návrhy novelizací právních předpisů, 
metodické pokyny a doporučení) 
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Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH 
 

• Metodická a informační – metodické vedení a předávání 
informací všem subjektům v rámci primární prevence, 
internetový informační komunikační systém 

• Finanční podpora vytváření materiálních, personálních a 
dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci 
prevence ve školství (dotační řízení) 

• Zabezpečení systému hodnocení kvality  
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Vertikální koordinace primární prevence 

 

• Spolupráce s kraji – ve smyslu partnerství 

• Spolupráce s regiony – metodici prevence 

• Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT 

• Komunikace o klíčových tématech 

• Zastoupení KŠKP v pracovních orgánech MŠMT 

• Krajské plány prevence, Krajská kola dotací, Národní 
strategie 
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Vertikální úroveň  
 

MŠMT 

Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální 

výchovy MŠMT 

Krajský školský koordinátor prevence 

Pracovník krajského úřadu – odbory 

školství  

Metodik prevence 

Pracovník školského poradenského 

zařízení 

Školní metodik prevence 

Pedagogický pracovník školy či 

školského zařízení 
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Národní strategie primární prevence rizikového 
chování dětí a mládeže 

Časová působnost:  období 2013 – 2018  
• Koncepční dokument provázaný s jinými strategickými dokumenty  
• Postupná implementace do krajských strategií a zpětně krajských 

plánů do strategie…. 
Hlavní funkce: 
• Stanovit priority a cíle primární prevence 
• Popsat základní rámec primární prevence v ČR 
• Určit institucionální zodpovědnosti jednotlivých článků systému 

primární prevence 
5 hlavních oblastí: 
• koordinace  
• legislativa  
• financování  
• vzdělávání  
• evaluace a informace 
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Pracovní skupina pro primární prevenci rizikového chování 
• Pracovní skupina pro primární prevenci rizikového chování v působnosti 

MŠMT (dále „pracovní skupina“) je stálým poradním orgánem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) pro řešení důležitých témat 
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (dále „primární 
prevence“) a s tím souvisejících témat v rámci státní a veřejné správy. 
Posláním pracovní skupiny je efektivní meziresortní spolupráce v oblasti 
primární prevence.  

Pracovní skupina zejména: 
• zajišťuje meziresortní spolupráci, která je potřebná při plnění úkolů 

vyplývajících z Národní strategie primární prevence, akčních plánů, usnesení 
vlády, dalších koncepčních dokumentů, případně mezinárodních dokumentů 
a dokumentů EU, 

• připravuje podklady v oblasti primární prevence návrhy, stanoviska, posudky 
a doporučení pro řešení aktuálních otázek primární prevence, 

• zpracovává stanoviska a doporučení k návrhům legislativních, koncepčních  
• a metodických dokumentů v oblasti primární prevence,  
• připravuje návrhy a stanoviska týkající se využití finančních prostředků pro 

oblast primární prevence, 
• spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávy při zabezpečování 

opatření v oblasti primární prevence.  
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Členové pracovní skupiny  

 

jsou zástupci ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ministerstva 

spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních 
věcí, ministerstva vnitra, úřadu vlády, ministerstva obrany, ministerstva 
financí, institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Policie ČR, Odborné 
společnosti pro prevenci rizikového chování, Sekce primární prevence A.N.O. 
– Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby 
pro osoby ohrožené závislostním chováním, České asociace adiktologů, 
Univerzity Karlovy v Praze – Klinika adiktologie 1. lékařská fakulta VFN  
a zástupce krajských školských koordinátorů prevence. 

 

• O členství dalších subjektů z řad veřejné správy (státní správy i územní 
samosprávy), odborné veřejnosti (včetně zástupců nestátních 
neziskových organizací) rozhoduje pracovní skupina.  
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 Metodické dokumenty k prevenci 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-

doporuceni-a-pokyny 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí  

a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

• Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u 
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: 

• vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích 
EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního 
řádu, 

• popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického 
pracovníka, 

• definuje preventivní program školy, 

• doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných 
rizikových forem chování dětí a mládeže. 
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Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k 
prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. 
MSMT-21149/2016)  
 

Cílem metodického pokynu je pomoci porozumět školám a 
školským zařízením (dále jen „školám“) fenoménu šikany, 
možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, 
pokud k jeho výskytu dojde.  

Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající 
činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním 
školám zapsaným do školského rejstříku  a poskytovatelům 
služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.  

 
 



13 

Krajský školský koordinátor prevence  
je odborný referent krajského úřadu, který má ve své kompetenci koordinaci 
a zabezpečení oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 
území příslušného kraje. 

za účelem koordinace činností realizovaných v rámci krajské koncepce 
prevence spolupracuje především s krajským protidrogovým koordinátorem, 
koordinátorem romské problematiky a krajským manažerem prevence 
kriminality, pracovníky OSPOD a odboru zdravotnictví KÚ; spolu s nimi a s 
dalšími subjekty podílejícími se na prevenci v rámci kraje se aktivně účastní 
vytváření a zdokonalování krajské koncepce prevence nebo krajské 
strategie na příslušné období, prosazuje přitom naplňování úkolů a záměrů 
obsažených ve Strategii MŠMT a Akčním plánu realizace strategie prevence 
rizikového chování,  

metodicky vede a spolupracuje s metodiky prevence v pedagogicko-
psychologických poradnách zřizovaných krajem při koordinaci preventivních 
aktivit škol v rámci kraje a participuje na zajišťování pracovních porad 
(seminářů) pro školní metodiky prevence, kteří ve školách v kraji působí, 
spolupracuje a metodicky podporuje  školská zařízení zřizovaná krajem, 
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• monitoruje situaci ve školách  v regionu z hlediska podmínek pro realizaci 
Minimálních preventivních programů a navazujících aktivit v oblasti 
prevence,  

• shromažďuje informace o realizaci Minimálních preventivních programů 
a o realizaci dalších preventivních, kontrolních a represivních opatření v 
oblasti rizikového chování ve školách  a školských zařízeních na území 
kraje, 

• provádí kontrolu naplňování Minimálních preventivních programů,  
připravuje jejich vyhodnocení, využívá získané informace pro návrhy 
inovací v krajské koncepci a programu prevence a prostřednictvím Rady 
kraje předkládá souhrnné informace MŠMT,  

•  sumarizuje návrh na financování Minimálních preventivních programů a 
dalších aktivit v oblasti prevence ze státních zdrojů, 

• vytváří závěrečnou kvalitativní a kvantitativní zprávu za oblast prevence 
rizikového chování v rámci kraje, ve spolupráci s krajským protidrogovým 
koordinátorem, zprávu zasílá každoročně na MŠMT, 
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Role krajů v primární prevenci 
 

• Koordinační – koordinace PPP v regionu ve spolupráci s KŠKP 

• Strategická – podíl na vytváření krajských plánů prevence, Národní 
strategie 

• Metodická – metodicky vést školní metodiky prevence, učitele… 

• Expertní – hodnocení projektů, certifikátoři 

• Podpůrná – podpora prevence ve školách 

• Kontrolní – např. kontrola efektivního využívání financí 

• Realizátorská – poskytování programů 
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Plán prevence kraje 

Vypracování plánu prevence kraje - podmínka pro přiznání 
finančních prostředků  a základní podkladový dokument pro 
rozdělování dotačních prostředků. KPP zobrazuje data, potřeby, 
cíle a finanční participace kraje: 

• Popis kraje – demografické údaje 

• Východiska plánu – analýzy 

• Priority kraje  

• Síť služeb kraje 

• Kdo z krajské úrovně na PP PRCH participuje 

• Aktivity kraje v oblasti PP PRCH obecně 

• Financování služeb PP PRCH v kraji 

• Schválení kompetentnímu orgány kraje 
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Metodik prevence v pedagogicko-psychologické 
poradně  

je pedagogický pracovník  v  pedagogicko-psychologické 
poradně (školském poradenském zařízení), který má ve své 
kompetenci realizaci programů primární prevence rizikového 
chování (zejména selektivní a indikované), metodickou podporu 
školních metodiků prevence a spolupráci v rámci  koordinace 
prevence na krajské i celostátní úrovni.  

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny 
zejména ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytování poradenských služeb ve školách  
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně 
(dále PPP) 

• zajišťuje za PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci 
preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským 
úřadem, 

• zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence , 
organizuje pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim 
individuální odborné konzultace,   

• na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním 
metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální 
problémy související s výskytem rizikového chování, 

• udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, 
které se v kraji v prevenci angažují, 

• spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při 
vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při 
stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje, 

• pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice 
specifické prevence, 
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• Zajišťuje prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů 
různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně 
patologických jevů a dalších  problémů souvisejících se vzděláváním a s 
motivací k překonávání problémových situací 

• prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně 
patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci 
školních metodiků prevence. 

• Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací 
opatření, dokumentace apod.: Metodické vedení práce výchovných 
poradců a školních metodiků prevence v základních a středních školách. 

• Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol. 

• Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních 
služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku 
sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické 
pracovníky, kteří je vzdělávají. 
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Středisko výchovné péče poskytuje tyto služby 
• diagnostické, 

• preventivně výchovné  

• poradenské.  

• Služby preventivně výchovné jsou: 

• výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám 
chování nebo jejich nápravu a sociálně rehabilitační činnost, 

•  vypracování a uskutečňování speciálně pedagogických a terapeutických 
programů cílených na potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů, 

• zpracování a realizace cíleného speciálně pedagogického programu pro 
třídní kolektivy při předcházení a při řešení sociálně patologických jevů 
na podnět školy nebo školského zařízení. 
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Služby poradenské SVP: 

• …poradenská činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně 
patologických jevů, na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch 
chování klienta a nežádoucích vlivů a odborná činnost zaměřená na 
podporu při začleňování klienta do společnosti… 

 

• Preventivně výchovné, výchovné a sociálně rehabilitační činnosti se 
skupinou (případně se socioterapeutickou komunitou) jsou 
pedagogickými pracovníky organizovány s využitím pedagogických metod 
s terapeutickým potenciálem (např. artefiletika, arteterapie, 
muzikoterapie, výchovná dramatika, socioterapie, psychogymnastika, 
relaxační techniky, psychologické metody podporující sebereflexi, 
režimové výchovné prvky). Činnosti jsou zacíleny na žádoucí změny v 
prožívání a chování klientů. 
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Diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby, které středisko 
poskytuje v rámci péče o děti s rizikem poruch chování nebo s již 
rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji,…. 
se uskutečňují zejména formou: 

• ……spolupráce se školami; 

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními; 

• spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí;  

• spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se 
na prevenci a řešení rizikového chování klientů…….. 
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Spolupráce na základě podnětu školy 
• Na základě podnětu obdrženého ze školy poskytuje oddělení ambulantní 

pedagogickým pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence 
sociálně patologických jevů, diagnostické a poradenské služby i 
metodickou pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a žáků s rizikem či 
projevy poruch chování. Dále středisko může ) zabezpečovat pro školu 
preventivně výchovné činnosti s třídními kolektivy (diagnostiku 
sociálního klimatu třídy a vztahů mezi žáky v rámci řešení negativních jevů 
ve školních třídách, cílené speciálně pedagogické programy pro třídní 
kolektivy při předcházení a řešení problémů šikany, intolerance a 
diskriminace, zneužívání návykových látek apod.).  

  

• Středisko může po dohodě se školou vypracovat a realizovat speciálně 
pedagogický program pro třídní kolektivy při předcházení a při řešení 
sociálně patologických jevů (dále jen „preventivní výchovný program“), 
který má splňovat náležitosti vymezené tímto pokynem.  
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Úloha školy v primární prevenci 
 

• Zásadní a nejvýznamnější instituce v prevenci 

• Prevence - denní aktivita 

• Klima školy – základní stavební kámen 

• Preventivní program školy – minimální preventivní program je 
základní dokument 

• Zodpovědnost za prevenci  

• Ředitel – školní metodik prevence – třídní učitel 
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Preventivní program školy  

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 

 

PP škly je konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu 
žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální 
rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.  

Jeho součástí jsou též specifické intervence pomáhající žákům osvojit:   

• znalosti,  

• dovednosti  

• a způsobilosti (nebo též kompetence), které efektivně snižují riziko 
výskytu případně rozvoje konkrétních forem rizikového chování. 
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Komplexní řešení problematiky primární prevence 
rizikového chování 

 
Preventivní programy je nutné koncipovat komplexně v 
koordinované spolupráci různých institucí: 

• KŠKP  

• Metodici PPP  

• SVP 

• NNO  

• Školy  

 

Strategie i další opatření MŠMT se zabývají definicí i realizací 
konkrétního vzájemného propojení všech subjektů v rámci primární 
prevence a koordinací řešení problémů souvisejících s rizikovým 
chováním. 
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Dotační řízení na podporu aktivit v oblasti primární 
prevence 
 

• MŠMT vyčleňuje ze svého rozpočtu průměrně ročně cca 20 mil. Kč 
(letos 30 mil.) na dotační programy na realizaci aktivit v oblasti 
prevence rizikového chování a bezpečné klima v českých školách  

• Podpora programů dlouhodobé primární prevence rizikových 
projevů chování a projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti 
primární prevence 

• Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze SR na realizaci aktivit v 
oblasti prevenci rizikového chování v období 2017 – 2020 

• Elektronizace systému a zjednodušení systému 

• Kvalita a efektivita programu - základní kritérium dotací 

• Užší spolupráce s kraji – krajské návrhy dotací (krajský síť 
programů): kritérium potřebnosti, nově krajské projekty 
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Certifikace odborné způsobilosti 

 

• Unikátní systém hodnocení kvality 

• Univerzální - pro všechny formy rizikového chování (dříve je 
prevence „protidrogrová“) 

• Všechny úrovně:  všeobecná, selektivní, indikovaná prevence 

• Rovný přístup - pro všechny poskytovatele PPP (NNO, SZÚ, 
Policie, Městská policie, školská zařízení, školy…) 

• Princip dobrovolnosti     x    veřejné financování 
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CO TO JE CERTIFIKACE? 
Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární 
prevence rizikového chování (dále jen „PP RCH“) je posouzení a formální uznání, 
že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality 
a komplexnosti. Jde tedy o proces posouzení poskytovatele a programu podle 
kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o 
jejich naplnění. Proces certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů PP RCH 
probíhá v souladu s českými verzemi platných evropských norem pro posuzování, 
certifikace a audit.  

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 PP RCH do širšího systému preventivního 
působení, 

• aby se certifikace stala nástrojem na zajištění standardní kvality 
poskytovaných programů prevence ve školách. 
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Pracoviště pro certifikace 

 
 
 
 

 
 
Národní ústav pro vzdělávání – Pracoviště pro certifikace, Novoborská 372/8, 190 00 
Praha 9 
 
Email: certifikace@nuv.cz 
Telefon: +420 774 089 189 
  
PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.  e-mail: lucie.myskova@nuv.cz, telefon 283 881 250, linka 
33 
  
Bc. Roman Petrenko, e-mail: roman.petrenko@nuv.cz, telefon 283 881 250, linka 36 
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Informační zdroje, webové stránky  

• www.msmt.cz  

 (vzdělávání/speciální vzdělávání/prevence) 

• http://prevence-info.cz  

 informace, příklady dobré praxe, akce, registrace 

• http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace 

     systém hodnocení kvality 

• http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie 

     publikace, monografie 

• Časopis Prevence http://www.zivot-bez-
zavislosti.cz/casopis-prevence/ 

• Časopis Adiktologie http://casopis.adiktologie.cz/cs 
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Kontakty oddělení prevence, MŠMT 
 

• Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 
martina.budinska@msmt.cz  

• Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 
radka.hermankova@msmt.cz 

• Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698  

vladimir.sklenar@msmt.cz 

• Bc. Matouš Korbel, tel 234 811 281 

matous.korbel@msmt.cz 
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Děkuji Vám za pozornost. 
 

 

Mgr. Vladimír SKLENÁŘ 

  

oddělení institucionální výchovy a prevence  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 


