
Výroční zpráva o činnosti metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně za 

školní rok 2019/20 

Jméno, příjmení, titul metodika prevence a výše jeho úvazku v poradně (uveďte všechny metodiky):  

Mlada Otavová, Mgr. (úvazek 1,0), nástup 1. 11.2019 

Stručné shrnutí činnosti metodika (ů) prevence ve školním roce:    

V evidenci PPP P11 a P12 je celkem 101 škol (PPP P11: celkem 54, z toho 29 MŠ, 18 ZŠ, 7 SŠ, PPP P12: celkem 47, 

z toho 27 MŠ, 12 ZŠ, 8 SŠ). V rámci prevence je nabízena koordinace a metodická podpora školním metodikům 

prevence (pomoc při tvorbě a evaluaci preventivních programů, pravidelné návštěvy škol/konzultace se ŠMP, 

společná setkání ŠMP). Na žádost školy jsou řešeny aktuální problémy související s výskytem rizikového chování 

(konzultace se ŠMP, TU, výchovným poradcem, šk. psychologem, pedagogem, náslechy ve třídách, sociometrie 

tříd, intervence ve třídách/v rámci třídnických hodin, spoluúčast na třídních schůzkách, konzultacích s rodiči, 

účast na výchovných komisích). Na žádost rodičů jsou poskytovány individuální (rodič nebo dítě) a rodinné 

konzultace. Důležitá je spolupráce s ostatními organizacemi a odborníky (krajský školský koordinátor prevence, 

ostatní PPP, kolegyně v PPP, SVP, OSPOD, protidrogový koordinátor, NNO, pedopsychiatr, klinický psycholog, 

regionální setkání, aj.). Školy byly průběžně informovány o možnostech vzdělávání (kurzy, semináře, 

konference, aj. pro ŠMP a celý pedagogický sbor), novinkách v oblasti prevence rizikového chování a dalších 

tématech souvisejících s prevencí.  

Vývoj a trendy ve výskytu rizikového chování ve spádové oblasti metodika prevence 

Školy nejčastěji žádaly o pomoc při řešení agresivního chování žáka vůči spolužákovi (verb., fyzické), dále 

s nastavením pravidel ve třídě (poruchy chování/ADHD), posílení kamarádských (spolupracujících) vztahů ve 

třídě a s řešením (kyber)šikany a rizikového sexuálního chování.  

Stručné shrnutí činnosti metodika (ů) prevence v době karanténních opatření v souvislosti s COVID-19: 

Komunikace se ŠMP, OMP (EK, TK). Rozesílání kontaktů na pomáhající odb. instituce, krizové linky, možnosti 

online vzdělávání a doporučení pro žáky, rodiče a pedagogy. Zjišťování aktuálních potřeb na školách (EK, TK). 

Poskytování krizové (rodinné) intervence (TK, EK, osobní konzultace až po rozvolnění karanténních opatření). 

Videohovory s kolegyněmi PPP (Zoom). Dle potřeby zajištění chodu PPP – služby (předávání zpráv z psych. vyš., 

informace rodičům, školám, aj.).  

Konzultace s žákem 
(včetně přípravy a vyhodnocení) 

Počet žáků Počet hodin 
Počet 
konzultací 

5 8 5 

 
 

Konzultace s rodiči  
(včetně přípravy a vyhodnocení) 

Počet rodičů Počet hodin 
Počet 
konzultací 



21 34 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vedení vzdělávacích aktivit pro školní metodiky prevence a další pedagogy (včetně přípravy a vyhodnocení) 

Téma  
Počet 

setkání 
Hodin 

Poč. 
osob 

Poč. 
škol 

     

     

     

Celkem     

 

Vedení preventivních programů pro žáky (včetně přípravy a vyhodnocení) 

Téma  

Typ prevence 
(všeobecná, 
selektivní, 

indikovaná) 

Hodin 
Poč. 

tříd/skupin 
Poč. škol 

     

     

     

Celkem     

 

 

 

Intervence ve třídě (včetně přípravy a vyhodnocení) 

Konzultace s pedagogem  

Téma Počet pedagogů Počet hodin Počet konzultací 

Rizikové chování  63 68 34 

Vedení třídy 7 17 17 

Preventivní program 1 2 2 

Grantové řízení (MHMP, MČ) 1 1 1 

Ostatní 5 9 5 

Celkem 77 97 59 

Setkání se školními metodiky prevence – pracovní semináře 
(včetně přípravy a vyhodnocení) 

Poč. setkání Počet hodin Poč. osob Poč. škol 

3 12 37 32 



Téma  
Hodin 

Poč. 
tříd/skupin 

Poč. škol 

Depistáž ve třídě, násl. konzultace s TU/ŠMP/šk. psych., doporučení 68 18 11 

Intervence ve třídě, sociometrie 14 9 5 

Intervize v PPP (konzultace s kolegy, výskyt rizik. chování u žáků) 27 18 11 

Nepřímá práce na školách (příprava, vyhodnocení sociom., zprávy) 54 18 11 

Celkem 163 63 38 

 

 

 

   

 

                                   

Koordinační činnost metodika prevence v PPP (spolupráce 
s MHMP, MČ a ostatními institucemi) 

Počet setkání Počet hodin 

9 53 

Hodnocení grantů (MHMP, MČ) 

Počet žádostí Počet hodin 

16 
24 

Profesní rozvoj (vzdělávání, výcvik, supervize) 

Název vzdělávání 
Počet 
hodin 

Specializační studium (PPP P1, 2 a 4) - započaté 
120 

Zipyho kamarádi 
8 

Kurz základů rizikového chování na internetu 
2 

Diagnostika vztahů ve třídě B3 a B4, Audendo 
8 

Celkem 
138 

Administrativa spojená s činnosti metodika prevence v PPP 

Počet hodin 

150 


