
Dotazníkové šetření – realizace PPRCH na školách v Praze



Cíle

Pražské centrum primární prevence, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, pcpp@prevence-praha.cz, www.prevence-praha.cz

}Pro oddělení prevence MHMP 
realizovalo PCPP
} Zmapovat situaci při poskytování 

primární prevence rizikového chování 
(PPRCH) na pražských školách.
}Cílová skupina: ŠMP. Distribuce 

oddělení prevence prostř. OMP a odboru 
školství

mailto:pcpp@prevence-praha.cz
http://www.prevence-praha.cz


Návratnost
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Celkem škol v Praze Odpovědělo škol

Návratnost 
celkem

420 45 %

Návratnost ZŠ 226 39 %

Návratnost SŠ 194 45 %
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Témata
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}Formy a způsob realizace aktivit 
PPRCH
}Financování PPRCH
}Poskytovatelé PPRCH
}Vzdělání ŠMP
}Činnost ŠMP

* Klasifikace Prev-data
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Formy PPRCH na školách pro žáky
Otázka: Jakým způsobem realizujete primární prevenci pro žáky?

Pražské centrum primární prevence, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, pcpp@prevence-praha.cz, www.prevence-praha.cz

}Není škola, která by nerealizovala pp. 
Nejčastější formy: besedy, přednášky a 
bloky PP. 
} Žádná škola nerealizuje pouze 

přednášky nebo AV (jednorázové 
aktivity).
}Většina škol (82 %) realizuje dlouhodobé 

kontinuální programy PPRCH. 
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Aktivity pro učitele a rodiče

Pražské centrum primární prevence, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, pcpp@prevence-praha.cz, www.prevence-praha.cz

}96 % škol realizuje vzdělávání pro 
učitele – kurzy, semináře, převážně 
externě. 
}57 % škol realizuje vzdělávání pro 
rodiče, nejčastěji přednášky

mailto:pcpp@prevence-praha.cz
http://www.prevence-praha.cz


Financování aktivit PPRCH

34 % škol z 
žádného 

dotačního řízení.
12 % jen ze ZM a 
žádného jiného 

zdroje, 13 % 
pouze z MČ. 

N = 190. Respondenti mohli vybrat více možností.



Poskytovatelé PPRCH
} Pouze 15 % škol nevyužívá služeb externího realizátora.Celkem r. 

uvedli 89 poskytovatelů pp.

N = 190. Respondenti mohli vybrat více možností. V grafu jsou ri poskytovatelé, kteří působí na více než 5 % 
škol.



Školní metodici prevence - studium

36%

9%

54%

Ano, studium již 
úspěšně ukončil

Ano, studuje

Ne, zatím nezačal

Více než polovina ŠMP 
dosud nezačala 

studovat – studium 
priorita ZM 

V příštím roce přibude 
max 9 procent.

N = 190. 



} Metodik prevence s dostudovaným specializačním 
studiem či studující věnuje práci ŠMP v průměru
více času než ten, který dosud nezačal 
studovat 

}3 hodiny týdně proti 2 hodinám u těch, 
kteří nezačali studovat. 

} Významný vliv neměly rozdíly podle velikosti školy, ani 
kumulace funkcí.

Školní metodici prevence – časová náročnost



N = 190. 

Školní metodici prevence – kumulace funkcí

Kumulace funkcí 
neměla vliv na hodiny 
věnované práci ŠMP



Požadavky na oddělení prevence

Požadavky Četnost Relativní 
četnost 

Finance 53 27 % 

Aktivity pro žáky zdarma 28 14 % 

Snížení přímé vzdělávací činnosti 27 14 % 

Zjednodušení dotací a grantů 21 11 % 

Vzdělávání pro učitele 19 10 % 

Metodické a výukové materiály 17 9 % 

Informace 15 8 % 

Kontakty na ověřené poskytovatele 7 4 % 

Podpora je dostatečná 6 3 % 

Snížení byrokracie 2 1 % 

 

R1: „Seminář zaměřený 
na primární prevenci pro 
1. stupeň ZŠ“. R2: „Více 
programů zaměřených 
na SŠ.“ 
R3: „Více praktických 
stáží pro metodiky – 
nízkoprahová zařízení, 
léčebny pro závislé“ 

„Zřízení 
virtuálního místa 
pro okamžité 
sdílení zkušeností 
ŠMP – uzavřené 
diskuzní fórum 
apod.“ 



„Zrušit grantová řízení a žádosti; přidělovat peníze na 
preventivní programy spravedlivě všem 
školám každý rok - podle počtu žáků a za jasně 
stanovených podmínek čerpání - co za co. 
Každý metodik prevence by na konci roku věděl s jakou 
částkou může operovat pro příští školní rok a jaké 
programy za ně objedná a ekonom školy vyúčtuje. 
(současná situace je děsivá, vypíšete si grant, což vás 
zaměstná na spoustu hodin, mimochodem i proto, že 
nemáte ekonomické vzdělání, pak vám ho třeba 
neschválí, takže vaše práce je k ničemu a peníze, se 
kterými počítáte, musíte shánět jinde, nebo to celé musíte 
zrušit...Nebo druhá varianta, peníze dostanete, ale 
dozvíte se to v dubnu a do prosince to musíte 
vyčerpat, takže váš naplánovaný preventivní program na 
školní rok tzn. od září do června taky nestíháte...“

Požadavky na oddělení prevence - citace
•Prostředky na 
prevenci jsou 

omezené – proto 
grantová řízení. 

podpořit efektivní 
program podle 
priorit řízení.

•Snaha o 
zjednodušení 

žádostí a 
informování.



Kontakty

Pražské centrum primární prevence
Rumunská 1

120 00 Praha 2

www.prevence-praha.cz
podrobné výsledky šetření

pcpp@prevence-praha.cz
Tel.: 222 074 126, 222 074 127, 604 728 628
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