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Zápis z pracovního setkání školních metodiků prevence 

22. 5. 2018 Vyškov 
              

Kontakty: 

OPPP Vyškov – metodik prevence 

PhDr. Martina Brandýsová 

e-mail: brandysova@opppvyskov.cz; web: www.opppvyskov.cz 

tel.: 517 348 706 

 

KÚ Brno – krajský školský koordinátor prevence a protidrogový koordinátor JMK 

Mgr. Lenka Možná 

e-mail: mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz 

tel.: 541 658 310 

 

1. Úvod, organizační záležitosti 

2. Informace z oblasti prevence rizikového chování: 

 Nabídka OPPP Vyškov v oblasti prevence ve školním roce 2018/2019 zůstává stejná jako 

v minulém školním roce: 

- diagnostika třídních kolektivů, intervenční programy - priorita,  

- program „Seznámení s poradnou“ pro SŠ,  

- prevence šikany a programy zaměřené na zlepšení  sociálního klimatu – dle domluvy a časových  

  možností metodika prevence OPPP 

- konzultace (rizikové chování, projekty KÚ, MŠMT, MPP školy atd.),  

- informační servis (právní předpisy, nabídky seminářů, pomůcek, programů pro školy – e-mailem).  

 Plán setkání školních metodiků prevence regionu Vyškov, Slavkov u Brna a Bučovice: 

Listopad 2018 (dvoudenní setkání) 

V rámci listopadového setkání opět  první den dopoledne konferenční příspěvky, odpoledne a další den 

seminář „Zvládání konfliktů, asertivita, problematika kázně + práce se třídou – komunikační 

dovednosti, prevence rizikového chování“ –– pro účastníky zdarma, hrazeno z projektu OPPP Vyškov 

na rok 2018 - dotační program JMK „Preventivní programy realizované školami a školskými 

zařízeními“. 

Květen 2019 – odpolední setkání školních metodiků prevence. 

 Dotační program (dále DP) JMK „Preventivní programy realizované školami a školskými 

zařízeními“ 
Celková finanční částka na DP byla 1.500.000 Kč 

Počet přijatých žádostí: 38/1 žádost vyřazena pro formální nedostatky 

Požadovaná podpora celkem: 2.168.493 Kč  

Podpořeno bylo 15 projektů základního školství a 14 projektů středních škol a poraden 

V roce 2018 podáno za region Vyškov, Slavkov u Brna a Bučovice celkem 10 projektů (8 x ZŠ, 1x SŠ 

a 1x OPPP Vyškov), školní metodici využívali možnost konzultace k projektům, projekty byly 

podpořeny.  

 Mapování rizikového chování v JMK 2016/2017 

Ve školním roce 2016/2017 bylo řešeno ve školách Jihomoravského kraje bezmála 10.627 případů 

rizikového chování dětí a mládeže. Ve 2.914 případech bylo zaznamenáno podezření na rizikové 

chování dětí a mládeže. 

Byly zaznamenány případy rizikového chování včetně podezření v tomto pořadí dle četnosti: 

- Kouření – 2. 995 (1.404 případů a 1.592 podezření) 

- Záškoláctví – 2.536 (1.410 případů do 10 neomluvených hodin a 1.126 případů nad 10 nemluvených  

hodin) 

- Závislost na mobilních telefonech – 2.414 případů 

- Neplnění školních povinností – 1.730 případů 

- Šikana – 1.343 (956 případů a 387 podezření) 

- Závažné přestupky vůči školnímu řádu – 863 případů 

- Alkohol – 667 (222 případů a 445 podezření) 

- Nelegální drogy (konopné drogy) – 387 (109 případů a 278 podezření) 
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- Kriminalita – 145 případů 

- Zanedbávání dítěte – 143 (52 případů a 91 podezření) 

- Léky užívané bez lékařského předpisu – 98 (11 případů a 87 podezření) 

- Nelegální drogy (extáze, pervitin…) – 89 (78 případů a 11 podezření) 

- Gamblerství – 26 (1 případ a 25 podezření) 

- Týrání dítěte a zneužívání dítěte – 13 

 Připravované akce KÚ Brno + další akce 
- Dne 12.06.2018 se uskuteční „Krajské fórum prevence 2018 zaměřené na domácí násilí“ – KrÚ 

JMK, Cejl 73, 602 00 Brno, aula 

- Dne 08.11.2018 ve spolupráci s PPP Brno, pracovištěm Poradenské centrum pro drogové a jiné 

závislosti, Sládkova 45 se uskuteční „Krajská konference primární prevence rizikového chování“ – 

k výměně zkušeností s minimálně preventivními programy ve školách - Středisko služeb školám, 

Hybešova 15, 602 00 Brno, aula 

- Na podzim 2018 proběhne ještě 1 vzdělávací seminář (lektor zatím v jednání) 

 Další akce: 
- Společnost pro návykové nemoci a Klinika Adiktologie, Praha pořádá ve dnech 03.–07.06.2018 AT 

konferenci  na téma „Reforma adiktologické péče“ v Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady. 

Podrobnosti na odkazu: http://at-konference.cz/ 

- Organizace Cesta z krize, z. ú. – pořádá v pondělí 28. 5. 2018 v Olomouci setkání na téma: Škola, 

OSPOD, policie: dítě v meziprostoru – Kulatý stůl s debatou. 

 Nové strategie v oblasti prevence: 

MŠMT  
 příprava Národní strategie na období 2019-2027 a Akčního plánu na období 2019-2021 

RVKPP  (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) 
 příprava Národní strategie na téže období 2019-2027 

JMK  

 stávající Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010–2018 a 

Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky JMK na období 2017-2018 - bude 

prodloužena platnost ještě na rok 2019 

 příprava Strategie na období 2019-2027 - všichni budou osloveni a přizváni ke spolupráci. 

 Informace z MŠMT 
Chystá se aktualizace dalších metodických doporučení – školy budou informovány. 

Připravuje se nový přehlednější web MŠMT. 

Petice na podporu snížení míry vyučovací povinnosti pro školního metodika prevence – aktuálně 

probíhá podpisová akce přes internet, bylo rozesláno do škol. 

Od roku 2017 funguje meziresortní skupina primární prevence – zástupci MPSV, MV, MS, MŠMT, 

MZ (měla by se zabývat problémy, které jsou napříč resorty, aby výstupy a právní předpisy jednotlivých 

ministerstvech byly v souladu). 

V  Dotačním programu MŠMT se od roku 2019 připravují změny – bližší informace budou k 

dispozici na is-prevence.msmt.cz. 

Na stránkách NÚV – www.nuv.cz – je k dispozici abecední seznam certifikovaných programů v oblasti 

služeb primární prevence. 

 Výkaznictví 2017/2018 – žádám o vyplnění do 15. září 2018. V některých oblastech byly akceptovány 

připomínky školních metodiků prevence – www.preventivní-aktivity.cz  

Na výkaznictví se dále pracuje, v příštím školním roce by měl být součástí výkaznictví: Plán – 

Realizace – Evaluace. 

Dle vyhlášky č. 197/2016 Sb. (č. 72/2005 Sb.) – příloha č. 3 – je stanovena povinnost školního 

metodika prevence předávat informace o realizaci preventivních programů školskému poradenskému 

zařízení. 

 Preventivní program školy nebo minimální preventivní program? – článek Mgr. Martiny Budinské 

publikovaný v časopisu Prevence – zabývá se otázkou formálně správného názvu preventivního 

programu školy: 
MŠMT již upustilo od názvu „Minimální preventivní program“ a nahrazuje jej názvem „Preventivní 

program školy“, v legislativě je stále tento termín zakotven, stejně tak ve směrnicích, proto jsou 

některé školy vedeny k tomu, aby dále tento termín používaly. 

Nejasný je též přístup ČŠI, která v různých regionech vyžaduje doložení různých dokumentů. 

http://at-konference.cz/
http://at-konference.cz/
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Klíčová je vyhláška č. 197/2016 Sb., ze dne 2. června 2016, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školství a školských poradenských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky: 

§7 odst. 2 písm. J – průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných 

školou. 

§7 odst. 3 říká – Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje 

popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků…, preventivní program školy včetně 

strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. Veškeré 

poradenské služby definuje vyhláška v §2. 

Příloha č. 1 k vyhlášce v bodě III odst. 2 uvádí: 
Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů rizikového chování a participace na 

preventivních programech školy. Koordinace a metodické vedení práce výchovných poradců, 

školních metodiků prevence….. 

Příloha č. 3 k vyhlášce v bodě II odst. 1 uvádí: 
Standardní činnosti školního metodika prevence; Metodické a koordinační činnosti; Koordinace tvorby, 

kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního  programu školy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že: 

Škola má povinnost realizovat poradenské služby, mezi něž patří i prevence rizikového chování. 

Program poradenských služeb ve škole zahrnuje veškeré poradenské aktivity, mimo jiné i prevenci – 

tzn. preventivní program školy. 

Preventivní program školy by měl zahrnovat strategii předcházení školní neúspěšnosti a rizikovému 

chování. 

Jediným terminologickým problémem je příloha č. 3, kde se mluví o minimálním preventivním 

programu – toto je ŠOTEK, který ve vyhlášce zůstal a zcela určitě, jakmile bude vyhláška 

novelizována, bude iniciována úprava.  

Aktuální doporučení: 
K preventivnímu programu někam do názvu, nebo do první věty uvést – původně Minimální 

preventivní program – tím se škola vyhne případným komplikacím. 

V současné době se plánuje  společné jednání MŠMT A ČŠI, kde i toto bude jedním z témat k řešení, 

aby školy nebyly vystavovány dokládání více dokumentů, které jsou obsahově identické. 

 Zajímavé odkazy z oblasti prevence: 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace - www.prvok.upol.cz 

Projekt e-bezpečí: realizuje centrum PRVok UPOL 

Vzdělávání a preventivní aktivity v oblasti rizikové virtuální komunikace - jsou určeny pro ZŠ, SŠ, 

pedagogy i rodiče 

Další odkazy z  oblasti prevence: 

www.napisnam.cz - Poradna E – bezpečí  

www.sexting.cz 

www.saferinternet.cz 

www.e-nebezpeci.cz - Nebezpečí pro učitele   

www.konference.e-bezpeci.cz 

www.projektrubikon.cz 

www.knihy.nic.cz - Jan Kolouch: Cyber crime zdarma ke stažení 

www.sexting.cz 

www.saferinternet.cz 

Nové časopisy z oblasti prevence:  
Od ledna 2018 “Třídní učitel a vedení třídy” – Život bez závislostí  - Vrbková Helena 980,-  Kč , 

čtvrtletník 

Časopis  „(ne)BEZPEČNÁ ŠKOLA“, jehož obsahem jsou praktické návody, doporučení a tipy na 

řešení nejrůznějších situací ve škole (čtvrtletník + letní speciál), vydává Společně k bezpečí  - Michaela 

Veselá,  900,- Kč. 

 Nové organizace v Brně + kontakty: 

Remedis, s.r.o 
Nestátní zdravotnické zařízení - adiktologická ambulance - nabízí ambulantní adiktologickou péči, 

screeningové testování na přítomnost návykových látek, strukturované programy pro specifické skupiny 

http://www.prvok.upol.cz/
http://www.napisnam.cz/
http://www.sexting.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.konference.e-bezpeci.cz/
http://www.saferinternet.cz/


 

 
OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV, příspěvková organizace 

Pracoviště VYŠKOV, Jungmannova 2, PSČ 682 01, Tel.: 517 348 706, Email: podatelna@opppvyskov.cz 

 

 

 

 4 

uživatelů NL (např. těhotné uživatelky, rodiče s dětmi, pacienti s fixací na jehlu, pacienti s virovou 

hepatitidou…), sociální poradenství a v neposlední řadě i skupinovou práci 

Kontakt: Bratislavská 41, 602 00 Brno, e-mail: vechet@remedis.cz, tel: 530 506 286, www.remedis.cz 

 

Renadi o.p.s 
Tři registrované sociální služby od 01.03.2017 zaměřené na pomoc lidem s problémy závislostí s 

alkoholem, gamblingem či nadužíváním léků: 

Kontaktní centrum + ambulantní léčba + následná péče 

Kontakt: Bratislavská 2, 602 00 Brno, e-mail: info@renadi.cz,  

tel: 539 011 302, www.renadi.cz 

 

DROM p. o. – kontaktní centrum s terénním programem 
Kontaktní práce - kontaktní místnost, terénní forma 

Distribuce Harm Reduction materiálu, výměna injekčních stříkaček  

a distribuce ostatního materiálu (distribuce kondomů, těhotenských testů apod.) 

Individuální poradenství pro klienty (psychologické a sociální) 

Zprostředkování testů na infekční choroby a zprostředkování léčby atd. 

Kontakt: Bratislavská 41, 602 00 Brno, e-mail: lucie.dolezalova@drom.cz, tel: 730 163 125, 

www.drom.cz 

 Různé: 

- Šablony ESF – nové šablony pro ZŠ od února 2018, možnost specializačního studia pro ŠMP. Lze 

žádat až do dubna 2019. 

Pro SŠ šablony od prosince 2018. 

Dotazy: dotazyZP@msmt.cz; 234 814 777 

- Zjišťování zpětné vazby na realizaci programu Vojenského uměleckého souboru Ondráš – „Přízraky 

ulice“ – tanečně divadelní edukativní pořad (45 minut) pro 2 stupeň ZŠ a SŠ – prevence rizikového 

chování u dospívajících - možnost objednat si do školy.  

Pro 1. stupeň lze v rámci daného dne využít tanečně divadelní pořad „Zatoulané pohádky“ – školy 

zatím program nevyužily. 

Kontakty: 

www.vusondras.cz 

Rudolf Danajovič, dramaturg 

Tel.: 724 692 732 

E-mail: danajovic@vusondras.cz 

 

Hosté: 

Jarmila Kubáňková, PhD., ředitelka organizace Cesta z krize, provozovatel Linky 116 000 

Linka pro rodinu a školu, dříve Linka ztracené dítě, nabízí bezplatnou non-stop pomoc rodičům, příbuzným, 

pedagogům a obecně všem, kteří mají obavu, že je dítě v jejich okolí ohroženo. Ředitelka Linky představila 

službu a přiblížila, jak může být Linka školním preventistům a pedagogům užitečná a prospěšná.   

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, vrchní komisař, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

Seminář byl zaměřený na aktuální rizika internetu a sociálních sítí. Byly rozebrány nejčastěji využívané sociální 

sítě dětmi a zazněla zmínka o fake news. Pozornost byla věnována i nadměrnému užívání těchto technologií a 

závislostnímu chování. Nechyběly rady pro pedagogy a rodiče, jak dohlížet na děti, aby se nestaly obětí trestné 

činnosti. Vše bylo doplněno videoprojekcí k uvedené problematice a kazuistikou z praxe. 

   

Přílohy: 

1. Prezentace kpt. Mgr. Zdeňky Procházkové (zkrácená verze)+pravidla bezpečného chování na internetu 

2. Aktuální právní předpisy 

3. Adresář institucí Jihomoravského kraje 

4. Tabulka rizikového chování v JMK 

 

 

 

Zpracovala: PhDr. Martina Brandýsová, metodik prevence OPPP Vyškov 
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