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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 zpracovává národní strategii a akční plán  primární prevence rizikového chování dětí a 
mládeže,  

 metodicky podporuje a koordinuje problematiku primární prevence na celostátní úrovni  

 vytváří podmínky pro realizaci prevence v oblasti 

        a) metodické (metodické pokyny, metodická doporučení)   

        b) legislativní (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) 

 metodicky podporuje krajské školské koordinátory prevence a rozvíjí spolupráci v krajích. 

 každoročně vyčleňuje resortní finanční prostředky na specifickou primární prevenci 
rizikového chování a  

 podílí se na certifikačním procesu. 
 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 
období 2013 – 2018 
 
Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v 
období 2013-2018 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 

 

Prevence 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence


 



Krajský školský koordinátor primární prevence 

 

 

 zabezpečuje koordinaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování 
dětí a mládeže na území HMP, 

 podílí se na vypracování koncepce PPRCH a akčního plánu, 

 metodicky vede a podporuje metodiky prevence v pedagogicko-
psychologických poradnách a školní metodiky prevence všech typů 
škol na území HMP, svolává pravidelné porady a předává informace z 
MŠMT a MHMP, 

 koordinuje činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace 

v oblasti PPRCH, 

 podílí se na monitorování prevence rizikového chování na školách, 

 vytváří síť organizací pracujících v primární prevenci, 



 

 

 spolupracuje na dotačním řízení MŠMT, zpracovává návrhy pro státní podporu 
krajských projektů, 

 poskytuje poradenskou a konzultační činnost předkladatelům a realizátorům 
projektů v oblasti PPRCH 

 realizuje odborné semináře a konference. 

 v rámci MHMP úzce spolupracuje s protidrogovým koordinátorem HMP, 
koordinátorem prevence kriminality, romským koordinátorem, specialistou 
národnostních menšin a s odborem školství a mládeže odborem sportu a 
volného času. 

 v rámci své činnosti spolupracuje s oddělením prevence MŠMT, Pražským 
centrem primární prevence, protidrogovými koordinátory městských částí a 
dalšími státními i nestátními institucemi a zajišťuje jejich součinnost 

 

Hlavní město Praha se řídí schválenou Koncepcí primární prevence rizikového 
chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2014 až 2020 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/plan_primarni_prevence_rizikoveho/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/plan_primarni_prevence_rizikoveho/index.html


Grantový program hlavního města Prahy pro 

oblast primární prevence ve školách a 

školských zařízeních“ pro rok 2016 

 

I. program - Akreditované vzdělávání v oblasti primární 

prevence rizikového chování pro pedagogické 

pracovníky škol a školských zařízení 

II. program - Komplexní programy dlouhodobé 

všeobecné specifické primární prevence rizikového 

chování ve školách 



III. program - Programy všeobecné a selektivní primární 

prevence pro školská zařízení a speciální školy 

IV. program - Programy všeobecné, selektivní a 

indikované primární prevence ve školách realizované 

nestátními neziskovými organizacemi 

CELKOVÝ POČET PROJEKTŮ V GRANTOVÉM ŘÍZENÍ 
267 

Počet podpořených projektů 
254 

Počet nepodpořených projektů 
13 

CELKOVÁ POŽADOVANÁ ČÁSTKA OD HMP 
12 478 510 Kč 

CELKOVÁ PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA  
9 000 000 Kč 





Metodik prevence v pedagogicko-psychologické 

poradně 
 

 zajišťuje za pedagogicko-psychologickou poradnu specifickou 
prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti 
územní působnosti vymezené HMP, 

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

 spolupracuje s protidrogovým koordinátorem městské části,  

 poskytuje školám metodickou pomoc při tvorbě preventivních 

programů,   

 realizuje metodické návštěvy na školách, poskytuje konzultace žákům, 
pedagogům a rodičům,  

 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,  



 průběžně mapuje situaci v oblasti výskytu rizikového chování v 
jednotlivých školách a školských zařízeních ve spádové oblasti 
poradny, 

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

 spolupracuje s krajským školským koordinátorem primární 
prevence, a to zejména na tvorbě koncepčních materiálů na 
úrovni kraje, dotazníkových šetřeních, vytváření podkladů 
pro výroční zprávy nebo jiných hodnoceních, 

 podílí se na grantových řízeních, poskytuje konzultace při přípravě 
grantů, vypracovává hodnocení žádostí o grant, 

 vypracovává závěrečnou zprávu o činnosti metodika 
v pedagogicko-psychologické poradně, 

 

 



Adresář metodiků prevence v PPP 

Jméno Adresa Telefon e-mail 

1, 2, 4 PaedDr. Lenka Marušková 

 
PhDr. Václava Masáková 

Francouzská 56/260 
101 00 Praha 10 

267 997 015 

267 997 021 
267 997 050 

lmaruskova@ppppraha.cz 

 

vmasakova@ppppraha.cz 
 

3 Mgr. Pavel Klíma 

 
Mgr. Eva Ďurčeková 

Lucemburská 40/1856 
130 00 Praha 3 

222 717 193 
222 714 077 

metodik.p3a9@gmail.com 
  

9 U Nové školy 871 
199 00 Praha 9 

266 310 939 
266 312 530 

durcekova.poradna9@seznam.cz 
  

 4 - P 11 Jižní 
Město 

Hellena Holečková Kupeckého 576/17 
149 00 Praha 4 - Háje 

272 918 682 
272 942 004 

hhellena@volny.cz 
  

4 - P12 Modřany Barunčina 11 
143 00 Praha 4 - Modřany 

241 772 412 
241 774 672 

5 PhDr. Pavla Kosinková 

 
Mgr. Lucie Matějovská 

Kuncova 1580/1 
155 00 Praha 5 

251 613 572 

735 083 079 
251 611 803 

kosinkova.prevppp5@volny.cz 

 
matejovska.prevppp5@volny.cz 

6 Mgr. Lenka Chmelařová 

  
  

Vokovická 3/32 
160 00 Praha 6 

220 612 131 
  

kubesova.l@email.cz 
  

7 PhDr. Iva Světlá 

PhDr. Martina Urbancová 
  

Glowackého 6/555 
181 00 Praha 8 

286 585 191 svetla@ppppraha7a8.cz 

urbancova@ppppraha7a8.cz 

 
8 

10 PhDr. Martina Zelená 

Mgr. Michal Žmolík 
  

Jabloňová 30 
106 00 Praha 10 

272 657 712 zelena@ppp10.eu 
zmolik@ppp10.eu 

Křesťanská PPP 
  

Mgr. Radka Fraňková 

  
  

Pernerova 8  
186 00 Praha 8 

222 322 624 
  

prevence@kppp.cz 
  

mailto:lmaruskova@ppppraha.cz
file:///C:/Users/m000xz003485/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/LZF17DGU/vmasakova@ppppraha.cz
mailto:metodik.p3a9@gmail.com
mailto:durcekova.poradna9@seznam.cz
mailto:hhellena@volny.cz
mailto:kosinkova.prevppp5@volny.cz
file:///C:/Users/m000xz003485/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/LZF17DGU/matejovska.prevppp5@volny.cz
mailto:kubesova.l@email.cz
mailto:svetla@pprpraha7a8.cz
mailto:urbancova@ppppraha7a8.cz
mailto:zelena@ppp10.eu
file:///C:/Users/m000xz003485/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/LZF17DGU/zmolik@ppp10.eu
mailto:prevence@kppp.cz


Střediska výchovné péče 





Pražské centrum primární prevence 

 

 spolupracuje se školami a dalšími odbornými organizacemi a 
institucemi státní i nestátní sféry  

 poskytuje metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v 
jednotlivých oblastech rizikového chování  

 podílí se na tvorbě informačních a metodických projektů  

 mapuje systém služeb primární prevence  

 podílí se na metodice a hodnocení projektů v rámci grantového řízení 
MHMP v oblasti primární prevence  

 připravuje dotazníková šetření a analýzy z oblasti rizikového chování, 
které jsou podkladem pro vytváření plánů a strategií v oblasti primární 
prevence rizikového chování v Praze,  

 podílí se na vědecko-výzkumné činnosti ve spolupráci s akademickými 
pracovišti.  

 Spolupracuje na projektech 

 

Projekt ADHD "Nepozorní" (2013 - dosud) 

Zipyho kamarádi (duben 2015 - dosud) 

Healthy and Free (duben 2015 - dosud) 

 

 

http://www.nepozornidospeli.cz/
http://www.nepozornidospeli.cz/
http://www.nepozornidospeli.cz/
http://www.zippyhokamaradi.cz/
http://www.zippyhokamaradi.cz/
http://www.zippyhokamaradi.cz/
http://www.healthyandfree.cz/
http://www.healthyandfree.cz/
http://www.healthyandfree.cz/




Školní metodik prevence 

 

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny ve vyhlášce 
č. 72/2005  Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.   
 
Školní metodik prevence zejména: 
 Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy. 

Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na 
prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, 
zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových 
projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování.  
 

 Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů 
chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). 
 

 Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti 
prevence rizikového chování. 
 

 Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které 
mají v kompetenci problematiku prevenci rizikového chování. 
 



Legislativa 
 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, ve znění pozdějších předpisů, který 
ukládá povinnost vytvářet podmínky pro zdravý 
vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení 
vzniku rizikového chování. 

 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů  

 Zákon č. 379/2015 Sb., k ochraně před škodami 
působenými tabákem, alkoholem, návykovými 
látkami  
 



Organizace poskytující v Praze certifikované 

programy primární prevence rizikového 

chování 

 Anima – terapie, o. s.  - www.anima-os.cz 

 Elio, o.s.  - http://elio.cz 

 Jules a Jim, o. s. - www.julesajim.cz 

 Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna - www.kppp.cz  

 Magdaléna, o.p.s. - www.magdalena-ops.eu 

 Prev-Centrum o. s.  - www.prevcentrum.cz 

 Prevalis - www.prevalis.org 

 Projekt Odyssea - www.odyssea.cz 

 PROSPE, o. s. - www.prospe.cz 

 Proxima Sociale o.p.s. - www.proximasociale.cz 

 Život bez závislostí  - www.zivot-bez-zavislosti.cz 

 

http://www.anima-os.cz/
http://www.anima-os.cz/
http://www.anima-os.cz/
http://elio.cz/
http://www.julesajim.cz/
http://www.kppp.cz/
http://www.magdalena-ops.eu/
http://www.magdalena-ops.eu/
http://www.magdalena-ops.eu/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.prevalis.org/
http://www.odyssea.cz/
http://www.prospe.cz/
http://www.proximasociale.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/


 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že 
metodik, který splňuje kvalifikační předpoklady, mánárok na 
příplatek za svou činnost. 

 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů stanovuje nezbytné 
kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností (mezi 
něž patří prevence rizikového chování). 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011, Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, je klíčovou pro funkci školního metodika 
prevence a metodika prevence, zákonně ukotvuje tuto funkci. 
Vymezuje kompetence v rámci školy a současně stanovuje 
metodické řízení školního metodika prevence metodikem 
prevence PPP. 



Metodické doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže  

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)  

 
 
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci 
rizikového chování u dětí, žáků a studentů  ve školách a školských zařízeních:  
a)      vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a         
začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu,  
b)      popisuje jednotlivé instituce v  systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka,  
c)      definuje Minimální preventivní program,  
d)     doporučuje postup y škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem 
chování dětí a mládeže.  

 

Metodické doporučeni úvodní  část 
 

 Příloha 1 -   Návykové látky 
 Příloha  2 -  Rizikové  chováni  v dopravě 

 Příloha  3 -  Poruchy příjmu potravy 
 Příloha  4  - Alkohol 

 
 



 Příloha 5 – Syndrom CAN  (týrané a zneužívané  dítě) 
 Příloha  6 – Školní šikanování 
 Příloha 7 -  Kyberšikana 

 Příloha 8  - Homofobie 
 Příloha  9 - Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 
 Příloha 10 - Vandalismus 
 Příloha 11 - Záškoláctví 
 Příloha 12 - Krádeže 
 Příloha 13 - Tabák 
 Příloha 14 - Krizové situace spojené s násilím 

 Příloha 15 - Netolismus 
 Příloha 16 - Sebepoškozování 
 Příloha 17 - Nová náboženská hnutí 
 Příloha 18 - Rizikové sexuální chování 
 Příloha 19 - Příslušnost k subkulturám 
 Příloha 20 - Domácí násilí 

 
 



Metodický pokyn Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních  

(Dokument Č.j. MSMT- 22294/2013-1)   
Metodický pokyn poskytuje pedagogickým pracovníkům základní informace 
k řešení šikany. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým 
doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28, ve kterém lze nalézt 
komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro 
diagnostiku a nápravu v podobě tabulek.  

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.  

 

PŘÍLOHA 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 

PŘÍLOHA 2: Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011) 

PŘÍLOHA 3: Možná informace pro rodiče o programu školy proti šikaně 

PŘÍLOHA 4: Doporučené znění textů ve školním řádu pro problematiku 
šikanování 
PŘÍLOHA 5: Literatura, webové stránky, kontakty 

 

 

 

 
 



Mgr. Jana Havlíková 

koordinátorka školské prevence 

Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 

Oddělení prevence 

Charvátova 9/145 

110 00  Praha 1 

 Tel.: 236 004 168 

 Jana.Havlikova@praha.eu 
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