Systém primární prevence rizikového chování
Systém organizace a řízení primární
prevence rizikového chování u žáků

(1) MŠMT
a) v návaznosti na schválené vládní dokumenty z oblasti primární prevence rizikového chování u
žáků zpracovává příslušný koncepční materiál resortu na dané období - akční plán, metodicky
podporuje a koordinuje problematiku primární prevence,
b) vytváří podmínky pro realizaci resortního systému prevence na národní úrovni v oblasti
metodické a legislativní,
c) každoročně vyčleňuje resortní finanční prostředky na specifickou primární prevenci rizikového
chování, podílí se na certifikačním procesu a podporuje zejména kvalitní certifikované programy,
d) vytváří internetový informační komunikační systém odborně garantovaný MŠMT,
e) rozvíjí spolupráci v oblasti primární prevence na horizontální (meziresortní úrovni), má zřízen
poradní orgán Výbor pro koordinaci primární prevence; na vertikální úrovni má zřízen Výbor
krajských školských koordinátorů prevence, dále spolupracuje s nadresortními orgány zejména s
Úřadem vlády Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Republikovým výborem pro
prevenci kriminality Ministerstva vnitra,
f)

dále spolupracuje s odbornou veřejností – nestátním neziskovým sektorem, pedagogickými
fakultami, odbornými fakultami VŠ ČR, pedagogicko-psychologickými poradnami,

g) koordinuje resortní činnost a spolupracuje s přímo řízenými organizacemi, jakými jsou Výzkumný
ústav pedagogický, Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Národní institut pro další
vzdělávání a Národní institut dětí a mládeže, v oblasti primární prevence a efektivně využívá
jejich odborného potenciálu v oblasti metodické, vzdělávací, výzkumné, v oblasti kontrolní
využívá odborný potenciál České školní inspekce,
h) metodicky podporuje krajské školské koordinátory prevence a rozvíjí spolupráci v krajích.

(2) Krajský úřad – zahrnuje krajské úřady i Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „KÚ“)
a) koordinuje činnosti jednotlivých institucí systému prevence v resortu školství, mládeže
a tělovýchovy na krajské úrovni a zajišťuje naplňování úkolů a záměrů obsažených ve Strategii
prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže
a tělovýchovy,
b) v rámci organizační struktury krajského úřadu pověřuje vhodného pracovníka funkcí ”krajského
školského koordinátora prevence”
c)

vytváří podmínky pro realizaci Preventivních programů ve školách svého regionu a věcně
kontroluje jejich plnění

d) zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školství na úrovni
kraje, zaměřený na zvyšování jejich odborné způsobilosti pro činnost v oblasti prevence,
e) zařazuje do dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji témata týkající
se zejména specifické ale i nespecifické primární prevence,
f) v rámci koncepce školské politiky a své pravomoci zřizuje pedagogicko-psychologické poradny1.
Krajskému úřadu se doporučuje každoročně vyčleňovat z jeho rozpočtu finanční prostředky
určené výhradně na specifickou primární prevenci a rozlišit při statistických sběrech dat aktivity
specifické prevence všech návykových látek (alkohol, tabák a nelegální drogy) a prevence dalšího
rizikového chování.

(3) Krajský školský koordinátor prevence
a) za účelem koordinace činností realizovaných v rámci krajské koncepce prevence spolupracuje
především s krajským protidrogovým koordinátorem, koordinátorem romské problematiky a
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 aktualizace
krajské koncepce prevence nebo krajské strategie na příslušné období, prosazuje přitom

1

§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 116 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů).

naplňování úkolů a záměrů obsažených ve Strategii MŠMT k realizaci strategie prevence
rizikového chování,
b) vytváří podmínky v regionu pro realizaci Preventivních programů a navazujících aktivit v oblasti
prevence,
c) metodicky vede a spolupracuje s metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách
zřizovaných krajem při koordinaci preventivních aktivit škol v rámci kraje,
d) shromažďuje informace o realizaci Preventivních programů a o realizaci dalších preventivních,
kontrolních a represivních opatření v oblasti rizikového chování ve školách a školských zařízeních
na území kraje;
e) provádí kontrolu naplňování Preventivních programů z podkladů metodiků prevence a připravuje
jejich vyhodnocení, využívá získané informace pro návrhy inovací v krajské koncepci a programu
prevence,
f) je členem Výboru krajských školských koordinátorů.

(4) Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP)
a) zajišťuje v PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti
územní působnosti vymezené krajským úřadem podle odstavce (2),
b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence2, organizuje pro ně
pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální odborné konzultace,
c) 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,
d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji
v prevenci angažují,
e) 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,
f) pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence,
g) minimální rozsah činnosti metodika prevence v PPP je 0,5 úvazku, doporučený rozsah činnosti
je plný úvazek3.
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§ 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.

(5) Ředitel školy a školského zařízení
Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména
a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci
rizikového chování,
b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Preventivního programu a
začleněním Školního preventivního programu do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího
programu školy4,
c) zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu řešením aktuálních problémů souvisejících
s výskytem rizikového chování ve škole5,
d) jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro výkon této
činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, případně mu zajistí podmínky ke studiu k nezbytnému
výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového chování6,
e) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence7 a pro
činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků ve škole,
f) podporou

týmové

spolupráce

školního

metodika,

výchovného

poradce,

školního

psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků
školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Preventivního programu8,
g) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem prevence,
h) podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj zdravého životního stylu
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§ 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.
4
§ 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, § 5 odst. 3 a § 29 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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§ 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních.
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§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
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§ 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.

i) monitorováním a vyhodnocováním realizace Preventivního programu a realizace dalších opatření,
ve školním řádu a vnitřním řádu musí být popsána kontrolní

a sankční opatření v oblasti

rizikového chování ve škole.

(6) Školní metodik prevence
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny příslušným právním předpisem.9

(7) Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):
a) spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů10, podílí se na
realizaci Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,
b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na
jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního
klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy,
c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce
školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy,
d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.

9

příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.
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příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních – poradenské činnosti odst. 2.

