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Cíle prezentace

 Podpořit realizaci 
kvalitní prevence

 Nabídnout on-line 
nástroj SEPA pro ŠMP



je potřeba snížit rozsah 
přímé pedagogické činnosti 
pro ŠMP

Poznámka pod čarou



Kvalitní prevence je 
založená na důkazech

evidence-based prevence               

Důkazy:

 Evaluací ověřené

 Vědecky podložené



Kvalitní prevence má
 včasný začátek, ideálně již v předškolním věku

 rozvoj dovedností pro spokojený život                           

(nespecifická prevence)

 práce v malých skupinách

 aktivní účast cílové skupiny

 orientace na postoje a dovednosti, ne pouze informace

 jasný a strukturovaný program

 denormalizace rizikové chování

 podpora protektivních faktorů



Prevence šetří peníze!

Každá koruna vynaložená do programů 
včasné péče se vrátí až čtyřnásobně

Žák, který dokončí SŠ, odvede za svůj 
život do veřejných rozpočtů v průměru o 
2,6 milionu korun více než žák se ZŠ

Zdroj: studie Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity; Autoři: PAQ Research a think-tank IDEA, vydáno 2021
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ZŠ Trmice



Učivo je nástroj, ne cíl

Škola je o vytváření vztahu k učení

 Spolupráce

 Komunikace

 Respekt

 Potenciál dětí

 Autenticita dospělých



Klima školy je zásadní pro 

výchovně-vzdělávací proces 

a utváření osobnosti dítěte!



Well-being

Well-being is the new
nespecifická prevence

www.opatruj.se





Co říká školský zákon?

 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a 
školských zařízeních (§ 29)

 (1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a 
s ním přímo souvisejících činnostech a při 
poskytování školských služeb povinny přihlížet 
k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků 
a studentů a vytvářet podmínky pro jejich 
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 
patologických jevů.



Co říká Vyhláška o poskytování 
poradenských služeb ve školách?

 Škola (§ 7)

 (1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy 
zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve 
škole školním poradenským pracovištěm, ve 
kterém působí zpravidla výchovný poradce a 
školní metodik prevence, kteří spolupracují 
zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně 
s dalšími pedagogickými pracovníky školy.



 Škola (§ 7)

 (3) Škola zpracovává a uskutečňuje program 
poradenských služeb ve škole, který zahrnuje 
popis a vymezení rozsahu činností pedagogických 
pracovníků uvedených v odstavci 1,               

Co říká Vyhláška o poskytování 
poradenských služeb ve školách?

preventivní program školy včetně strategie 
předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a               
dalším projevům rizikového chování.



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Standardní činnosti školy

II. Standardní činnosti školního metodika 
prevence

II.I. Metodické a koordinační činnosti

II.II. Informační činnosti

II.III. Poradenské činnosti

Co říká Vyhláška o poskytování 
poradenských služeb ve školách?



1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a 
participace při realizaci (minimálního)
preventivního programu školy.

3. Vedení a průběžné aktualizování 
databáze spolupracovníků školy pro 
oblast prevence rizikového chování, 
zejména orgánů státní správy a 
samosprávy (…)

Co říká Vyhláška o poskytování 
poradenských služeb ve školách?



 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných 
preventivních programech zákonným zástupcům, 
pedagogickým pracovníkům školy a školskému 
poradenskému zařízení.

 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa 
související se standardními činnostmi v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů a předávání 
informací o realizovaných preventivních programech 
školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a 
krajských plánů prevence.

Co říká Vyhláška o poskytování 
poradenských služeb ve školách?





www.preventivni-aktivity.cz 



SEPA je nástroj 

na podporu práce ŠMP

a pro komunikaci mezi 

školou, poradnou a krajem



www.preventivni-aktivity.cz

http://www.preventivni-aktivity.cz/


• On-line sdílené webové rozhraní

• Podporovat rozvoj kvalitního 
preventivního programu školy

Stavební kameny SEPA



• Investice času

• Odpovědi jsou zjednodušující a 

subjektivní

• Překrývá se s jinými systémy

Nevýhody SEPA



➢ Podpora pro školy v plnění zákonných povinností

➢ Podporuje tvorbu kvalitního PPŠ a jeho evaluce

➢ Nástroj pro jednoduché a jasné vykázání 
preventivních aktivit

➢ Strukturuje práci ŠMP a dává mu oporu 

➢ Systém SEPA využívá téměř 2 000 škol v celé ČR

➢ Používání SEPA respektuje Česká školní inspekce

➢ Registrace i používání SEPA je kompletně zdarma

Výhody SEPA



1. Škola a její preventivní program

2. Školní metodik prevence

3. Prevence obsažená ve ŠVP

4. Prevence realizovaná v samostatných blocích

7. Výskyt rizikového chování

8. Evaluace preventivních aktivit



preventivni-aktivity.cz

helpdesk@preventivni-aktivity.cz

http://www.preventivni-aktivity.cz/


Roman Petrenko

roman.petrenko@csspraha.cz

mailto:roman.petrenko@csspraha.cz

