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Dílčí výsledky 



ZÁKLADNÍ INFORMACE

 Rozhovor s řediteli ZŠ – 19 základních otázek 

 Rozhovor se ŠMP – 30 základních otázek 

 11 otázek totožných pro ředitele i ŠMP 

Prezentace obsahuje sumarizované a zobecněné odpovědi 
na otázky společné pro ředitele a ŠMP + na několik dalších 
vybraných otázek.

 Utříděno do tematických celků:

 Výskyt rizikového chování a postupy  pro řešení situace.

 Zkušenosti s preventivními programy + spoluprací s dalšími 
institucemi, organizacemi a s rodiči.

 Hodnocení připravenosti učitelů pro PPRCh a náměty 
ke zlepšení.

 Minimální preventivní program a metody a formy primární 
prevence.

 Další náměty.



VÝSKYT RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

 Ředitelé i ŠMP ve shodě uvedli (podle častosti 

výskytu):  

 Agresivita, vztahové problémy, kyberšikana, 

hrubé chování

 Kouření 

 Vulgární vyjadřování

 Záškoláctví (+ skryté záškoláctví)

 Podvody, neplnění školních povinností

 Krádeže

 Nevyskytly se drogy (včetně alkoholu).



POSTUPY PRO ŘEŠENÍ 1
(JAK ZPRAVIDLA POSTUPUJETE, MÁ ŠKOLA STANOVENÝ POSTUP

ŘEŠENÍ?)

 Zpravidla se řeší v pořadí:

 nejprve učitel, třídní učitel, pak školní metodik 

prevence, výchovný poradce, psycholog 

(poradenské pracoviště), 

 rodiče, komise, konzultace s okresní 

metodičkou prevence.

 Stanovené postupy jsou na většině škol, někde 

vypracován jen postup v případě výskytu šikany.



POSTUPY PRO ŘEŠENÍ 2
(MÁTE VE ŠKOLE VYPRACOVÁN SCÉNÁŘ PRO URČITÉ KRIZOVÉ

SITUACE?)

 Ředitelé: 

 metodický návod MSK, 

 školní řád, konkrétní postupy pak určuje vnitřní 
metodický pokyn pro řešení šikany a agresivity žáků,

 soubor dokumentů, pracovní postupy, záznamy z jednání;  
konzultace s VP a ŠMP.

 ŠMP: 

 ano, u většiny škol v krizovém plánu, stanovuje školní 
řád a vnitřní metodický pokyn; (především v případě 
šikany, na vykazování žáka z výuky), 

 nutné ale zvažovat specifika jednotlivého případu.

 Na dvou školách nemají manuál, řídí se metodickým 
doporučením, obecnými zásadami.



ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI

PROGRAMY A SPOLUPRACÍ S

DALŠÍMI INSTITUCEMI, 

ORGANIZACEMI A RODIČI



SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI V

RÁMCI PPRCH

Obdobné odpovědi ředitelů i ŠMP

 Nejčastěji :

 Policie ČR, Městská policie, OSPOD, PPP, Centrum nové 

naděje Frýdek-Místek, Středisko volného času, školní 

psycholog, okresní/oblastní metodička prevence.

 Dále:

 Renarkon, Hasiči, Open House, AVE Český Těšín, AZ Help

 Bílý kruh bezpečí, Nosorožec, Elim, Červený kříž, Adra, 

Člověk v tísni, Velička Ostrava, Poradna pro primární 

prevenci Ostrava, E-bezpečí Olomouc, Charita, klub Kryt

 Centrum inkluze Opava, Prevalis, Pavučina, Centrum pro 

rodinu a sociální péči, Poradna pro ženy a dívky

 Právník, probační úředník; SZŠ NJ; psovodi….



ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY

ORGANIZACÍ PPRCH 1.

 Ředitelé: 

 50 % velmi dobré, dobré zkušenosti (zejména s 

Policií ČR – téma: dopravní bezpečnost, 

rizikové chování – alkohol, drogy), další 

nehodnotili úroveň

 1x „Záleží na tom, kdo to realizuje.“

 1x: „Každá informace dobrá, ale nesmí 

narušovat výuku; v rozumné míře potřebné.“

 1x: „Raději organizace, které dojedou do školy. 

Méně, ale cíleně, výběr na základě osobní 

zkušenosti, zajímavý program.“

 Lékaři: první pomoc



ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY

ORGANIZACÍ PPRCH 2.

 ŠMP:
 Většina výborné, velmi dobré zkušenosti s Policií 

ČR, MP.

 Další dobré zkušenosti: okresní metodička, PPP, 
dříve Annabel.

 Probační služba – přednáška, beseda.

 Lékaři – přednášky.

 OSPOD - dobrá spolupráce 

 1x: Spolupráce se streetworkry, třídění odpadů, 
ekologie.

 1x: Spolupráce se SŠ – společné nastavování 
preventivních programů. 

 1x: „Jak kdy, záleží na osobnosti lektora.“

 1x:  „Vybíráme podle zkušeností a podle ceny.“



SPOLUPRÁCE S RODIČI (ZÁKONNÝMI

ZÁSTUPCI)

 Odpovědi ředitelů i ŠMP jsou obdobné:

 Nejčastější odpověď: Je to individuální, nelze zobecnit, ale 

většinou se na nějakých postupech domluvíme, snaží se 

spolupracovat …

Některé konkrétní odpovědi:

 Celkově vesměs dobrá spolupráce, mají zájem problém vyřešit.

 Snažíme se vést rodiče ke spolupráci.

 Rodiče si nepřipouštějí, že dítě problém má. „Doma to nedělá.“

 Máme pár rodičů, kteří nespolupracují, zvyšují hlas, vyhrožují.

 Spíše špatná (spolupráce).

 „Většinou jsou problémy dětí spojené s problémy, které se dějí v 

rodině. V takových případech rodiče nekomunikují… Přijdou až 

na výchovnou komisi s účastí kurátora…“ 



SPOLUPRÁCE ŠMP S OSTATNÍMI

PEDAGOGY VE ŠKOLE

 Většina odpovědí: 

 spolupráce na dobré úrovni – předávání 

materiálů, konzultace.

 Je to o lidech, někteří ano, někteří ne.

 Dále: 

 Třídní učitelé jsou schopni problémy své třídy 

vyřešit sami.  Až pokud je případ závažnější, 

přijdou na konzultaci.  



PŘIPRAVENOST UČITELŮ PRO

PPRCH A NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ



JSOU UČITELÉ PŘIPRAVENI PRO PPRCH? 

 Ředitelé (rovnoměrně zastoupené tyto názory):

 Ne všichni a ne na všechno, 100 % se nedá 
připravit, ne dobře.

 Ano, z velké většiny ano, prozatím ano.

 Nevím, praxe by to ukázala, s RCH se nesetkáváme 
často.

 ŠMP:

 Ano; vědí, kam se obrátit; standardní situace 
zvládnou.

 Spíše nedostatečně; nestačí jen teorie, musí mít 
dobrou zkušenost; každý problém je jiný.

 Musí mít hlavně cit, sociální inteligenci

 Nevím; všichni určitě ne; všechny situace by asi 
nezvládli;  



KONÁNÍ METODICKÝCH PORAD K VÝCHOVĚ

A PPRCH

 Ano, vyplývá to víceméně ze zákona, několikrát 

do roka.

 Na základě pedagogicko-organizačního ročního 

plánu je vyčleněn jeden den v týdnu jako poradní 

den.

 Pravidelně se schází tým ŠPP.

 Samostatné pravidelné porady asi ne, ale v rámci 

pedagogické rady, pak vzdělávací akce, semináře.

 V případě potřeby, operativně… 



NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ PŘIPRAVENOSTI

 Ředitelé:
 Školení, přednášky, sebevzdělávání; „Sborovny“.

 Pružnější spojení úřadu s praxí, méně byrokracie, možnost 
volby učitelů.

 Poradenské pracoviště školí ostatní učitele.

 Vzdělání v klinické psychologii, psychoterapii.

 ŠMP
 Kvalitnější výuka na vysokých školách - semestr pro PPRCH, 

více praxe . 

 Školení k PPRCH.

 Zvýšit vzdělání v dalších oblastech: psychologie, klinická 
psychologie, diagnostika, psychoterapie, nácvik intervencí a 
komunikace .

 Přímá práce s dětmi, v zařízeních pro „problémové děti“.

 Nějaký zážitek s kvalitním člověkem.

 Na provozních poradách hovořit o prevenci.



MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

PROGRAM A METODY A FORMY

PPRCH



SPATŘUJETE V TVORBĚ A REALIZACI

MPP SMYSL?

 Celkově pozitivní i skeptické postoje (ŠMP 
pozitivnější)

 Určitě má smysl. Na tvorbě se podílí ostatní kolegové, 
kteří metodikovi prevence sdělují své nápady a 
požadavky na případné programy.

 Smysl má, není to ale záruka; stačilo by stručněji, jen 
v bodech.

 Nezatracuji ho ani si to neužívám, je to spousta 
papírování…

x

 Je trochu zbytečný, měl by se jinak uchopit; smysl v 
plánech nespatřuji.

 MPP nepomůže, pokud není komunikace mezi 
pedagogy a dobré klima školy.



VYUŽÍVANÉ FORMY A METODY PREVENCE

 Adaptační kurz 

 Besedy, přednášky, rozhovory, diskuse

 Skupinové aktivity, kooperativní výuka, interaktivní 
techniky a hry 

 Komunitní kruh

 Modelové situace, nácvik dovedností

 Každodenní setkávání s pravidly

 Zážitková pedagogika, dlouhodobé projekty

 Kroužky

 Koncert

 Videa ve školní videotéce

 Informační materiály – na www stránkách školy, 
brožury

 Třídnické hodiny



MÁ VÝZNAM ZAŘAZOVAT DO VÝUKY NÁCVIK

MODELOVÝCH SITUACÍ?

 Většina souhlasných odpovědí – ANO

 Dále: „ano, ale…:

 spíše u mladších dětí

 záleží na jaké téma 

 ale jen když se to udělá dobře

 je nutné zvážit frekvenci (častost zařazování)



POSTOJE K ZÁJMOVÝM MIMOŠKOLNÍM

ČINNOSTEM JAKO ZPŮSOBU NESPECIFICKÉ

PREVENCE

 Jednoznačně kladný.

 V řadě škol jsou i zahrnuty do MPP.



NÁMĚTY ŘEDITELŮ KE ZLEPŠENÍ

PPRCH 



NÁMĚTY ŘEDITELŮ NA ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍHO

SYSTÉMU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT V OBLASTI PPRCH

 Vše je otázka financí a dostupnosti.

 Uvítali bychom, kdyby byly všechny primární programy 
zaměřeny na žáky, zadarmo.

 Společné vzdělávání všech pedagogů (tzv. Sborovny) 
na aktuální témata: sebepoškozování,  kyberútoky na žáky 
i na učitele.

 Konkrétní formy intervenčních programů, zaměřené 
na kyberšikanu, zlepšení komunikace a spolupráce mezi 
žáky.

 Každé (kvalitní) vzdělávání.

 Ukázat žákům, že pokud se budou chovat tak a tak, 
nepotkají je problémy. Že každý problém se dá vyřešit.

 Programy by měly vycházet z potřeby škol, ne suchá teorie. 
Více praxe již na VŠ.

 Stávající systém je dostačující.



NĚKTERÉ DALŠÍ NÁMĚTY ŘEDITELŮ ŠKOL

K PPRCH

 Naukové CD nebo PP s praktickými ukázkami a příklady řešení 

jednotlivých modelových situací, které se v poslední době v ČR řešily.

 Vše musí být provázáno s praxí, aby to mělo nějaký efekt a aby to nebyla 
jenom teorie a papíry.

 …není dostatečná nabídka a jestliže jsou, jsou finančně náročné. Velkým 
přínosem jsou také supervize.

 Adaptační kurzy pro první ročníky. 

 Dobré vztahy mezi pedagogy a celkové klima školy.

 Učitelé by měli být výborní diagnostici a měli by umět následně nastavit 
postupy, jak věc řešit. 

 „Jsem rád, že se takový výzkum, jako je tento, realizuje.
Bylo by však dobré, aby z něj vyšel závěr, že se zavede člověk,
kterých by ve školách na tato témata školil a nebude sloužit pouze
pro sběr dat.“


