
  

 

 

Školní rok 2018/2019 

Zpracovala: Mgr. Lenka Habartová, školní metodik prevence 

Základní škola Čtverka, Uherský Brod je příspěvkovou organizací, zřizovanou Zlínským krajem. Hlavní 

činností školy je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnosti těchto škol a 

školských zařízení: Základní škola pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více 

vadami nebo autismem a Školní družina. Základní škola Čtverka je úplná škola s devíti postupnými 

ročníky. V případě malého počtu žáků v ročníku nastane z organizačních důvodů jejich spojení. 

Kapacita školy je 76 žáků, kapacita školní družiny je 22 žáků. Vzhledem ke specifice zařízení může být 

v jedné třídě umístěno maximálně 14 žáků. V letošním školním roce nastoupilo 59 žáků. S ohledem 

na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, je třeba 

přistupovat k jednotlivým žákům zcela individuálně. Výuka v 1. - 9. ročníku ZŠ probíhá podle ŠVP ZŠ s 

motivačním názvem „Společnou cestou“ a výuka v 1. - 10. ročníku ZŠS je realizována podle ŠVP „Škola 

pro radost“. Základní škola nemá vlastní budovu. Sídlí v prostorách ZŠ Na Výsluní 2047 v Uherském 

Brodě, kde je v pronájmu. Škola je situována spíše na okraji města s dobrou dostupností školních 

autobusových linek i MHD. Před budovou školy je parkoviště a rodiče tělesně postižených žáků mají 

umožněn příjezd přímo ke vchodu do budovy. V pronajaté části budovy je zajištěn bezbariérový 

pohyb žáků. Přesun mezi patry umožňuje dětem na vozíčku schodišťová plošina. Umístění školy 

umožňuje rychlý přesun za sportem nebo do okolní přírody a lesa. Při vzdělávacích činnostech 

využíváme hvězdárnu a planetárium, Muzeum J. A. K., dům dětí a mládeže, atletický stadion Na 

Lapači aj. Při práci se žáky se snažíme vytvořit příjemnou atmosféru a podnětné pracovní prostředí 

tak, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se případného neúspěchu a v rámci svých možností 

dosáhli základního vzdělání.  

MPP je zaměřen především na předcházení rizikových projevů v chování žáků:  

a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, rasismus  

b) záškoláctví  

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling  

Minimální preventivní program 

 



d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě  

e) poruch příjmu potravy  

f) negativní působení sekt  

g) sexuální rizikové chování  

h) hazardní hráčství – poučení o důsledcích je zapracováno v provozním řádu PC učebny  

                                    – správce sítě zablokoval přístup na on-line hazardní servery  

                                    – hazardní hra v prostorách školy je zakázána školním řádem.  

Řada preventivních prvků je včleněna do školního vzdělávacího programu. Své působení zaměřujeme 

nejen na žáky ZŠ, ale vhodně zvolenými postupy upozorňujeme i žáky ZŠS na všechna rizika, která je 

mohou v životě ohrozit. Pro veřejnost - web: www.zsctverka.cz. V případě, že se přes veškerá 

preventivní opatření vyskytne mezi žáky jakýkoliv sociálně patologický projev chování, budeme 

postupovat podle školního řádu. Prvotní je pro nás spolupráce s rodiči, výchovným poradcem, Policií 

ČR, pracovníky HELP, lékařem - psychiatrem a psychologem, PPP, SPC, OSPOD. Rizikovými místy pro 

výskyt nežádoucího chování u žáků jsou zejména šatny, společné chodby a WC. V budově školy jsou 

naši žáci pod soustavným dohledem pedagogů. Na akcích školy, které se konají mimo budovu školy, 

je žák povinen dodržovat školní řád.  

Po ukončení vyučování a odchodu žáků ze školní budovy nebo ze školní akce není v kompetenci 

pracovníků školy řešit problémy, které vzniknou v důsledku asociálního chování žáků.  

ÚKOLY PREVENCE 

1. Prohlubovat důvěru žáků v třídního učitele 

- pomáhat při vytváření přátelské atmosféry ve třídě 

- hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech i škole 

- naslouchat problémům žáků a otevřeně s nimi diskutovat 

- zamezit všemi možnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům 

- vést děti k rozlišování dobra a zla, přátelství, lásky a zrady, svobody 

- učit děti pravdomluvnosti a otevřenosti 

- působit na posilování zdravého sebevědomí a sebehodnocení v kolektivu 

- iniciovat nabídku vhodných třídních aktivit 

- seznamovat žáky se zásadami a výhodami zdravého životního stylu 

- využívat pochvalu jako motivaci pro zdravý vývoj dětské osobnosti 

- podporovat spoluúčast žáků na úpravě nástěnek s využitím vhodných propagačních materiálů 

nebo vlastních návrhů 

- umožnit dětem vyjádřit anonymní stížnosti nebo žádosti o pomoc v tíživé situaci = schránka 

důvěry 

- v průběhu roku dotazníkovým šetřením v jednotlivých ročnících zmapovat rizikové formy 

chování žáků 

 

2. Prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

- dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost 

- účast rodičů na školních akcích – besídky, akademie, soutěže, výlety, návštěva učilišť 

- aktivní účast rodičů ve školské radě 

- osobní konzultace rodičů s třídními učiteli  

výchovným poradcem (PaedDr. Hana Jurásková, poradce@zsctverka.cz)  

školním metodikem prevence (Mgr. Lenka Habartová, metodik@zsctverka.cz) 

http://www.zsctverka.cz/
mailto:metodik@zsctverka.cz


- vyzvedávání láskyplného rodinného zázemí pro zdravý vývoj dítěte a vlastní příklad  

rodičů jako prevence nežádoucího jednání 

- podpora vzájemné komunikace mezi rodiči a dětmi 

- zájem o kamarády a trávení volného času 

- návrhy preventivních opatření v případě zjištění patologického vývoje dítěte 

- nabídka možností pomoci odborných pracovišť v regionu 

- nabídka informačních letáků k rozpoznání rizikových projevů chování a způsobů řešení 

- průběžné informace v žákovské knížce, na nástěnce, na webu: www.zsctverka.cz 

- prostřednictvím třídních schůzek a na základě vzájemné důvěry seznamovat rodiče  

s aktuálními problémy, informacemi v oblasti mezilidských vztahů a protidrogové 

problematiky. Seznámit je s možnostmi kontaktních míst. 

 

3. Systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy, v 

technikách preventivní práce s dětmi, metodách vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a 

řešení problémových situací 

- vytvářet tým úzce spolupracujících pedagogů na MPP 

- seznámit pedagogy s kompetencemi jednotlivých složek v oblasti rizik 

- aktivně se účastnit akcí DVPP zaměřených na řešení patologických projevů chování žáků 

podle svého výběru a finančních a časových možností školy 

- účast s dětmi na besedách, přednáškách, školení na různá témata, např.: drogy, šikana, 

nebezpečí na internetu, alkohol, kouření, týrané děti, aj. 

- využívat vhodné informační zdroje při sebevzdělávání (odborná a metodická literatura, 

odborné časopisy, školní DVD nosiče, prezentace) 

- seznámit pedagogy s nebezpečím hazardních her - zamezit zejména on-line hazardním 

aktivitám blokováním přístupu na hazardní servery na své internetové síti (počítačové 

učebny, wifi). Hrou jsou ohroženi i pedagogové, vzhledem k náročnosti profese. 

DLOUHODOBÉ CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

- Udržování popř. zlepšování přátelské atmosféry ve třídách i celé škole. 

- Důsledné trvání na dodržování pravidel školního řádu. 

- Sledování novodobých projevů souvisejících s riziky kyberšikany a jejich řešení.  

- Zamezit zejména on-line hazardním aktivitám blokováním přístupu na hazardní servery  

na své internetové síti (počítačové učebny, wifi). 

- Systematické vedení ke zdravému životnímu stylu, bezpečnosti a ochraně zdraví. 

- Podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

- Rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 

- Připravovat žáky k zodpovědnosti za své chování a činy. 

- Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí, přírodě.  

- Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. 

- Pomáhat žákům odhadnout své schopnosti a možnosti pro výkon budoucí pracovní činnosti. 

- Uspokojováním základních, psychických a sociálních potřeb napomáhat úspěšnému vývoji 

žáků tak, aby v rámci svých možností dosáhli cílů základního vzdělávání. 

 

http://www.zsctverka.cz/


KRÁTKODOBÉ CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

Raději opakovaně motivovat než jednou trestat! 

- Podporovat rozvoj zdravého sebevědomí dětské osobnosti. 

- Zaměřit se na upevňování sebedůvěry ve vlastní schopnosti u žáků. 

- Posilovat duševní odolnost vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům. 

- Vést k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené věku dítěte. 

- Pokračovat ve všech aktivitách, které se nám osvědčily při stmelování třídních kolektivů 

včetně zapojení do týmové práce.  

- Zdravý životní styl a denní režim - správná volba pro život ve společnosti.  

- Desatero bezpečného internetu 

AKTIVITA ŠKOLY V RÁMCI PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

- důsledně dodržovat všechny body školního řádu 

- udržovat kontakty s oddělením péče o dítě příslušného úřadu městské části a kurátorem  

pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti  

- monitorovat rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech iniciovat setkání  

s rodiči  

- využívat vybrané peer programy z nabídky 

- organizace besed s odborníky 

- besedy s pracovníky SOU, OU, návštěva učilišť a úřadu práce  

- nabídka školních akcí jako pozitivní prvek při budování příjemného kamarádského prostředí  

mezi spolužáky ve třídách i v rámci školy 

PPREVENTIVNÍ AKTIVITY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 

Seznámení žáků i rodičů se všemi body školního řádu – prevence prekriminálního a kriminálního 

chování 

Poučení žáků o bezpečnosti v hodinách TV, VV, PV – základní vzorce bezpečného chování 

Návštěvy kulturních představení – prevence projevů agrese 

Akce Den bez aut – prevence záškoláctví 

Účast žáků na 10. ročníku Olympiády speciálních škol Zlínského kraje – prevence rizikových sportů 

Brod Expo 2018 – zdravý životní styl – prevence poruch příjmu potravy 

Canisterapie – průběžně 1x měsíčně pro všechny zájemce – prevence rasismu a xenofobie 

Plavecký výcvik pro všechny žáky školy v průběhu 1. pololetí - CPA Delfín Uh. Brod – prevence 

rizikových sportů 

Adaptační pobyt ve Vizovicích určený všem zájemcům – prevence záškoláctví, základní vzorce 

bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

Aktivní třídění odpadu ve třídách i budově školy – prevence v adiktologii – užívání návykových látek 



Prezentace školy na veřejnosti: výstava výtvarných prací žáků s názvem „Jsem, jaký jsem“ – prevence 

prekriminálního a kriminálního chování 

Dopravní výchova pro žáky 6. – 9. ročníku – prevence rizikového chování v dopravě 

Sportovní den pro žáky všech ročníků – prevence rizikových sportů 

Školní výlety – zaměřené na prevenci záškoláctví, šikany, rizikového chování v dopravě 

Den dětí 

Amfík Bukovina Popovice – společné sportovní dopoledne žáků 2. stupně – prevence prekriminálního 

a kriminálního chování 

Besedy: volba povolání, zdravá výživa, ekologie, dospívání, Policie ČR, lékař, krupiér 

Návštěva Úřadu práce Uh. Hradiště – žáci 8. – 9. ročníku 

Návštěva Městského úřadu a jeho odborů v rámci učiva OV – žáci 6. – 9. ročníku 

Den s Policií ČR – ukázky činnosti IZS 

Exkurze - hasiči 

Návštěva DVÚ pro děti a mládež ve Sřílkách – určeno pro žáky 8., 9. ročníku 

Den Země  

Legování pro žáky 1. stupně ZŠ a žáky ZŠS 

Pohybové hry pro žáky 2. stupně ZŠ 

Akce z nabídky preventivních programů 

Pravidelná kontrola školní docházky 

Všechny tyto aktivity přispívají k tomu, že se děti znají prakticky napříč všemi ročníky školy a  

nevytváří se prostor pro rozvoj vzájemného negativního chování.  

SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

Program je zaměřen na všechny žáky 1. - 9. ročníku zařazené do ŠVP ZŠ „Společnou cestou“ a  

žáky 1. – 10. ročníku zařazené do ŠVP ZŠS „Škola pro radost“. Preventivní témata jsou nedílnou  

součástí ŠVP. 

1. stupeň: 1. – 3. ročník (ZŠS 1. – 6. ročník) 

V 1. – 3. ročníku zařazovat prevenci při všech vhodných příležitostech do výuky ve vzdělávacích 

předmětech Čtení, Řečová výchova, Prvouka, Tělesná výchova, Pracovní vyučování. 

 

 



Základem práce je: 

- rozvíjení myšlení a řeči – vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc 

  umění říct NE 

- osvojování základů slušného chování, dodržování školního řádu, osvojování vhodného 

  chování k spolužákům, učitelům, neznámým lidem, vytváření dobrých vztahů v kolektivu, 

  pomáhat svým spolužákům, respektovat jejich individuální zvláštnosti 

- podle svých možností chránit své zdraví 

- vytváření pozitivního vztahu k přírodě, zásady chování v přírodě, ochrana přírody 

- režim dne, využití volného času, opatrnost a bezpečnost při hrách a ve volném čase 

- bezpečná cesta do školy, adresa bydliště, chování při dopravní nehodě 

- vhodná prevence patologických jevů, která pomáhá vytvářet u dětí pocit osobního bezpečí a 

upevňovat zásady zdravého životního stylu. 

Prevence je vedena v třídním kolektivu průběžně třídní učitelkou, která činnost žáků motivuje 

pochvalou. 

1. stupeň: 4. – 5. ročník 

Témata prevence rizikového chování ve 4. – 5. ročníku jsou obsažena především ve vzdělávacích 

předmětech Český jazyk, Řečová výchova, Přírodověda, Vlastivěda, Tělesná výchova, Pracovní 

vyučování. 

Základem práce je: 

- schopnost vyjádřit vlastní názor, vyhledávání informací směřujících k řešení problémů 

- vytváření pozitivních mezilidských vztahů, osvojování si pravidel slušného chování 

- podpora při upevňování citového vztahu k místu a zemi, kde žijeme 

- vytváření základních pracovních návyků 

- dodržování zásad ochrany životního prostředí 

- prevence zdraví - zdravá strava, pitný režim, režim dne, význam aktivního pohybu 

- znalost důležitých telefonních čísel – první pomoc, policie, hasiči, tísňová linka 

- rozpoznávání nevhodného jednání a chování vrstevníků a dospělých ve svém okolí (krádež, šikana,  

  zneužívání, týrání) a znalost jeho postihu 

- preventivní chování – zneužívání nebezpečných látek, osobní bezpečí, ochrana sebe a svého těla  

  před obtěžováním a zneužíváním, vyhledání pomoci 

- dodržování zásad ochrany společenských hodnot 

- znalost základních práv dítěte a povinností žáků 

- schopnost přiměřeně reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 Témata primární prevence budou průběžně plnit vyučující jednotlivých předmětů. 

V průběhu roku využijeme nabídku programů prevence prezentovanou pracovníky akreditovaných 

pracovišť. Vše se bude odvíjet od ceny těchto programů. 

 

 



2. stupeň: 6. – 9. (ZŠS 7. – 10.) ročník 

Nosnými předměty v prevenci proti drogám a jiným patologickým jevům jsou Výchova ke zdraví 

Občanská výchova, Přírodopis a další předměty, které se zabývají otázkami týkajícími se drog, např. 

Chemie, Tělesná výchova a Český jazyk. Do učebních plánů jednotlivých ročníků jsou  

rozpracována témata – ochrana člověka za mimořádných situací, zdravotní výchova, výchova k volbě  

povolání. Výuka je doplněna o besedy a zážitkové programy vedené odborníky.  

Primární prevence je zaměřena na témata: 

- respektování sebe sama i druhých – kamarádství, přátelství, láska, manželství a rodičovství, úcta 

  ke stáří, pomoc zdravotně handicapovaným spoluobčanům 

- základní pravidla společenského soužití, úcta k člověku, ochrana života, mravní hodnoty,    

  rovnoprávnost, solidarita 

- nebezpečí náboženských sekt 

- člověk a volný čas, způsoby zdravé seberealizace, volnočasové aktivity 

- vandalismus, záškoláctví, alkoholismus, agresivita, postih za nezákonné jednání a chování 

- naše vlast, principy demokracie, spolurozhodování občanů v politickém životě 

- zdravý životní styl - zásady správné výživy, poruchy příjmu potravy, respektování zdravotního stavu  

  svých vrstevníků, odpovědnost za ochranu zdraví, prevence 

- zdravé sebevědomí, pozitivní životní cíle, systém osobních hodnot, adaptace na změny 

- cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací, psychohygiena –  

  předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

- bezpečné chování v silničním provozu – dopravní výchova 

- ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy,  

  preventivní a lékařská péče, sexuální dospívání a reprodukční zdraví – antikoncepce, předčasná  

  sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity, základy péče  

  o dítě 

- způsoby bezpečného chování v kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi,  

  v konfliktních a krizových situacích, schopnost vyhledat odbornou pomoc 

- odmítnutí drogy a jiné škodliviny, zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním  

  návykových látek a provozováním hazardních her 

- vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla 

- šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, reklamní vlivy, brutalita a násilí  

  v médiích 

- nebezpečí rasismu a xenofobie, kultura a tradice ostatních národů, zájmy minoritních skupin,  

  svoboda víry a náboženského vyznání 

- podstata a fungování demokratické společnosti 

- základní práva a povinnosti občanů, práva dítěte a jejich ochrana, týrané a zneužívané dítě,  

  právo rodinné, poškozování lidských práv, diskriminace 

- trestná činnost mládeže, druhy a postihy protiprávního jednání 

- kvalifikace, rekvalifikace, pomoc v nouzi 

- systém sociální a zdravotní péče, zdravotní a sociální pojištění, pomáhající organizace (krizová  

  centra) 

- ochrana osob za mimořádných událostí - důležitá telefonní čísla, evakuace 



Témata primární prevence budou průběžně plnit vyučující jednotlivých předmětů. V průběhu roku 

využijeme nabídku programů prevence prezentovanou pracovníky akreditovaných pracovišť. Vše se 

bude odvíjet od ceny těchto programů. 

NABÍDKY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

Vzhledem k dojíždění a doprovodu žáků z blízkého i vzdáleného okolí v kombinaci s rozvrhem hodin 

v jednotlivých ročnících a malým zájmem zákonných zástupců, kroužky neprovozujeme. Ale žákům a 

zákonným zástupcům žáků jsou formou letáků na informační nástěnce nabízeny akce, které pořádá 

DDM Uh. Brod, Dům kultury Uh. Brod, Slovácké divadlo v Uh. Hradišti, Městské divadlo Zlín, 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník Uherský Brod. 

„Kdo si hraje, nezlobí!“ Volný čas dětí po skončení vyučování zajišťuje školní družina „Korálek“. 

ZÁVĚR 

Na základě důsledného dodržování pravidel školního řádu a jasných pravidel soužití v třídních 

kolektivech se snažíme vybavit děti schopností zvládat stresové situace, najít své místo ve společnosti 

svých vrstevníků a dokázat se pomocí zdravého životního stylu a vytvořeného režimu dne ubránit 

negativním vlivům současné společnosti. Žáky vedeme k samostatnosti v plnění základních 

každodenních úkonů a orientaci ve známém prostředí. Prioritou školy je motivace žáků k dalšímu 

sebevzdělávání jako prostředku pro budoucí pracovní uplatnění. 

Plnění daných úkolů a cílů a řešení vzniklých problémů se opírá o Stávající platné dokumenty v 

resortu 

MŠMT (STRATEGIE, VYHLÁŠKY, ZÁKONY) 

VYHODNOCENÍ MPP 

Vyhodnocení celého programu bude provedeno v září roku 2019. Školní metodik prevence povede 

průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude na pedagogických radách seznamovat vedení školy, 

ostatní pedagogické pracovníky. Zákonní zástupci dětí si mohou výsledky plnění preventivního 

programu přečíst na webových stránkách školy www.zsctverka.cz 

INTERNETOVÉ STRÁNKY V ČR VĚNUJÍCÍ SE PREVENCI 

http://adiktologie.cz 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/566/3246/Technologicke-zavislosti 

http://business.center.cz/business/pojmy/p1157-presumpce-neviny.aspx 

http://casmp.cz 

http://bezpecnyinternet.cz 

http://e-bezpeci.cz 

http://e-nebezpeci.cz 

http://www.cs.wikipedia.org 

http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/www.ibesip.cz 

http://www.msmt.cz 

http://www.poradenskecentrum.cz 

http://www.prevence-info.cz 

http://rvp.cz 

http://saferinternet.cz 

http://www.zsctverka.cz/
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http://casmp.cz/
http://bezpecnyinternet.cz/
http://e-bezpeci.cz/
http://e-nebezpeci.cz/
http://www.cs.wikipedia.org/
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http://rvp.cz/
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http://www.sekty.cz 

http://www.sexting.cz 

http://svetaplikaci.tyden.cz/rodicovska-kontrola-aplikace-ktere-pohlidaji-vase-deti 

http://spolecnekbezpeci.cz  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny 

http://www.nntb.cz 

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 zdrav 

vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování. 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, který zpřísňuje podmínky pro požívání alkoholu, tabákových výrobků a jiných  

návykových látek. 

Zákon č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy  

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů stanovuje, že metodik, který splňuje kvalifikační předpoklady, má nárok 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. 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,  

ve znění pozdějších předpisů se zabývá problematikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

(ve vztahu k primární prevenci je zejména oblast sociálního znevýhodnění). 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která v §2 přímo 

stanovuje, že školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou uskutečňovat formy činností v 

zájmovém vzdělávání vedoucí k prevenci rizikového chování dětí, žáků, studentů. 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciální 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 
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