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1. Popis současného stavu a zdůvodnění potřebnosti programu  
1.1 Charakteristika poradenského zařízení  
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je 
školské poradenské zařízení poskytující služby pedagogicko psychologického a speciálně pedagogického 
poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově dětí a při procesu vzdělávání žáků všech stupňů 
škol. Činnost zařízení upravuje vyhláška č. 72/2005 Sb.  v platném znění o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č.197/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2016.  
 
1.2 Charakteristika pracoviště PPP Louny  
V daném školním roce má toto pracoviště 9 odborných pracovníků:  
Vedoucí pracoviště, speciální pedagog – Mgr. Petra Petříčková  
Speciální pedagog, metodik prevence – Mgr. Taťána Zouzalová 
Speciální pedagog – Mgr. Kamila Reh 
Speciální pedagog – Mgr. Jitka Benková (od 1. 9. 2021 částečný úvazek 0,8) 
Speciální pedagog – Mgr. Lenka Menzlová (od 1. 10. 2021 ukončení PP)  
Psycholog - Mgr. Kateřina Pražáková (MD)  
Psycholog - Mgr. Kateřina Veronika Veselá (MD) 
Asistentka – Ivana Langrová  
Sociální pracovník – Miroslava Mojžíšová Dis.  
 
1.3 Charakteristika spádové oblasti  
MP PPP zajišťuje metodické vedení ŠMP v regionu Lounsko. Louny mají cca 88 tis. obyvatel. Klientelu PPP tvoří i 
děti, žáci a studenti také z okolních obcí Lenešice, Dobroměřice, Černice, Zeměchy, Peruc, Postoloprty, Ročov, 
Vrbno nad Lesy, Bítozeves, Cítoliby, Koštice, Domoušice, Panenský Týnec, Lipenec, Tuchořice, Hřivice, Chlumčany, 
Slavětín, Libčeves. V agendě PPP přibyli však také klienti i mimo náš region např. Slaný, Kladno, Most, Rakovník. 
Ve městě se nachází 9 mateřských škol, 1 MŠ při ZŠ, 1 speciální mateřská škola, 4 základní školy, 1 ZŠ s MŠ, 1 
základní škola při DPN, 1 speciální základní škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola a Gymnázium. Do 
lounského regionu dále patří vesnické školy: 11 MŠ, 8 ZŠ s MŠ a 7 ZŠ.  
 
1.4 Počet a typ škol a školských zařízení ve spádové oblasti:  
ZŠ 10 (plně organizovaných 9x,  1 x pouze 1 stupeň) 
ZŠ s MŠ 7  (2 x plně organizované + 5 pouze  s 1. st. ZŠ) 
SpZŠ 1  
ZŠ při DPN 1  
MŠ 19 (8 x Louny + 11x okolí Loun) 
Spec. MŠ 1  
SŠ 2  
 
2.1 Profesní profil MP PPP a náplň práce  
Metodička prevence je speciální pedagožka, která má vyčleněnu cca 0,4 úvazku na primární prevenci rizikového 
chování, její celkový pracovní úvazek v PPP je 1,0. Současná metodička prevence působí v PPP jedenáctým rokem. 
V PPP Louny působí od září roku 2010. V roce 2018 zakončila pětiletý sebezkušenostní výcvik pro práci s 
problémovými třídními kolektivy a skupinami a dále se vzdělává. V předchozím období se zúčastňovala 
vzdělávacích kurzů a seminářů týkajících se oblasti rizikového chování dětí a mládeže, pravidelně se zúčastňuje 
setkání oblastních metodiků prevence na sekcích PRIPRE, spolupracuje s dalšími oblastními metodičkami v rámci 
Ústeckého kraje, dbá na svůj odborný růst. 
 
Rámcová náplň práce:  
Činnost metodika prevence v PPP se řídí Vyhláškou č. 72/2005 Sb. v platném znění o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č.197/2016 Sb. MP PPP zajišťuje:  

− za poradnu specifickou prevenci RCH a realizaci preventivních opatření ve svém regionu,  

− poskytuje metodickou pomoc pedagogům při řešení projevů rizikového chování na školách,  

− poskytuje metodickou pomoc školám při tvorbě Preventivního programu školy (dříve MPP),  

− zajišťuje osvětovou a přednáškovou činnost v oblasti prevence rizikového chování,  

− zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence,  

− na žádost školy a ve spolupráci se ŠMP pomáhá řešit aktuální problémy související s výskytem RCH,  



− udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi a subjekty, které se v oblasti v prevenci RCH angažují 
(Policie ČR, SPOD, K-centrum, Probační a mediační služba, SVP), podílí se na tvorbě a realizaci 
Komunitního plánování sociálních služeb města Louny ve skupině Rodina, děti a mládež, je členkou 
Komise SPOD MěÚ Louny, MP PPP spolupracuje s metodičkami z dalších pracovišť PPP ÚK v rámci sekce 
primární prevence a s krajskou metodičkou prevence),  

− podílí se na tvorbě a realizaci Komunitního plánování sociálních služeb města Louny ve skupině Rodina, 
děti, mládež,  

− je členkou Komise SPOD,  

− spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence,  

− zpracovává a realizuje projekty primární prevence rizikového chování,  

− realizuje programy primární prevence pro žáky základních a středních škol a předškolní děti MŠ,  

− uskutečňuje diagnostiku vztahů v třídních kolektivech a následnou práci s ohroženými třídními kolektivy,  

− pečuje o svůj odborný rozvoj,  

− spolupracuje s metodičkami z dalších pracovišť PPP ÚK v rámci sekce primární prevence  
 
2.2 Vnitřní informační zdroje  
MP PPP má k dispozici odbornou a metodickou literaturu, odborné časopisy, CD týkající se prevence rizikového 
chování. Informace o prevenci včetně veškerých odkazů, dokumentů a nabízených službách jsou uvedeny na 
www.pppuk.cz:  
Primární prevence http://www.pppuk.cz/primarni-prevence  
Poradna Louny/Prevence http://www.pppuk.cz/poradny/louny/prevence .  
 
3.1 Současný stav prevence rizikového chování ve spádové oblasti  
Spolupráce se školami a školskými zařízeními:  
S metodičkou prevence v PPP aktivně spolupracuje většina MŠ a ZŠ včetně školy speciální i školy střední. Rozsah 
realizace programů PRIPRE závisí na kapacitě poradny. V loňském školním roce byla z důvodů mimořádných 
opatření souvisejících s pandemií také omezena činnost v oblasti preventivních aktivit. Ze strany MP PPP Louny 
jsou vedeny pravidelné schůzky metodiků prevence ZŠ a SŠ (ve školním roce 2020/2021 jsou naplánovány 2 
setkání v každém pololetí jedno, v případě potřeby budou svolány eventuálně další schůzky). Důraz bude kladen 
na individuální konzultace podle potřeby jednotlivých metodiků prevence a škol. Se všemi subjekty je navázána 
spolupráce i elektronickou formou (jsou zasílány nejrůznější informační materiály, nabídky, letáky, zápisy ze 
setkání metodiků aj). ŠMP budou opětovně v letošním roce vybídnuti k práci se systémem výkaznictví SEPA, z 
nějž bude možné získávat statistické údaje o osobě ŠMP a realizovaných opatřeních v rámci prevence RCH a 
budou dle avíza KM nedílnou součástí podmínek pro podání žádostí do dotačního programu KÚ ÚK.  
 
4.1 Vyhodnocení PP PPP Louny za rok 2020 /2021  
Podařilo se:  

− alespoň částečně spolupracovat se školami, školními metodiky prevence a výchovnými poradci v době 
dlouhé distanční výuky v tomto školním roce,  

− spolupracovat s ostatními oblastními metodičkami a zúčastňovat se setkání sekcí PRIPRE v rámci kraje 
Ústí nad Labem, 

− spolupracovat s KMP  

− pokračovat v zapojení do komunitního plánování sociálních služeb Louny ve skupině pro rodinu, děti a 
mládež 

− pokračovat v dlouhodobě navázané spolupráci se ZŠ Postoloprty a zajistit škole preventivní program v 
rámci Adaptačního výjezdu 6. r.  

− zúčastnit se on line odborné konference PRIPRE v Praze  

− zrealizovat 2 supervizní setkání na PPP pro PPP Žatec a Louny hrazené z dotačního programu Města 
Žatce pod vedením PhDr. Veroniky Pavlas Martanové, PhD.  
 

Co se nedaří:  

− motivovat školy k podávání projektů v oblasti prevence rizikového chování  

− systematicky monitorovat výskyt rizikového chování ve školách v regionu 

− zorganizovat více setkání pro metodiky prevence MŠ a SŠ  
 

 



5. Cíle programu do roku  2020/2021: 
Dlouhodobé cíle PP odpovídají Strategii primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK.  
Krátkodobé cíle PP jsou zformulovány na období jednoho roku a diferencovány podle vymezení níže uvedených 
cílových skupin. 

− zmapovat aktuální situaci na školách po návratu k prezenční výuce z hlediska potřeb, zrevidovat nabídku 
služeb v oblasti prevence, 

− podporovat na školách budování kvalitní prevence, 

− pokračovat v sebevzdělávání  v oblasti primární prevence,  

− zvýšit kompetence ŠMP např. vyšší mírou nabídky metodické podpory, 

− motivovat školy k zapojení se do dotačních výzev k primární prevenci,  

− motivovat školy k využívání systému evidence preventivních aktivit SEPA, které bude podmínkou pro 
podání žádostí do Dotačního řízení KÚ ÚK, 

− nadále spolupracovat se školami v rámci primární prevence,  

− pokud to podmínky na pracovišti dovolí, pokračovat v realizaci fungujících preventivních programů pro 
MŠ a ZŠ, 

− pokračovat ve spolupráci s Komunitním plánováním města Louny jako člen pracovní skupiny zaměřené 
na rodinu a dítě, 

− pokračovat ve spolupráci s  SPOD – komisí pro sociálně právní ochranu dětí MěÚ Louny jako člen 
pracovní skupiny  

− spolupracovat se ŠMP a organizovat pravidelné schůzky (v případě zájmu společně s VP)  

− spolupracovat s KMP a OMP, účastnit se pravidelných setkání odborné sekce  

− naplňovat cíle preventivní strategie PPP ÚK  

− informovat školy a ostatní pracoviště o preventivních službách a akcích PPP na webových stránkách  

− zúčastňovat se vzdělávacích akcí týkající se primární prevence a osobního rozvoje  
 
5.1 Vymezení cílových skupin  
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení:  

− ŠMP škol a školských zařízení v okrese  

− začínající ŠMP  

− VP, ŘŠ a další pedagogičtí pracovníci  
 
Žáci a studenti škol a školských zařízení  

− děti a žáci MŠ, ZŠ a SŠ – běžná populace  

− žáci ohroženi rizikovými projevy chování  

− žáci, u kterých se vyskytují projevy některých forem rizikového chování  
 
Rodiče žáků a studentů  

− ostatní subjekty  

− orgány státní správy a samosprávy  

− neziskové organizace  
 
Metodik prevence na PPP a kolektiv pracovníků PPP Louny  
 
5.2 Rozdělení cílů podle cílových skupin  
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení  
1. pokračovat ve spolupráci s MŠ, ZŠ a SŠ na základě jejich potřeb,  
2. věnovat specializovanou pomoc začínajícím ŠMP, pomoci jim zorientovat se v problematice prevence,  

3. pokračovat ve spolupráci s MŠ Louny a okolí, v případě kapacity PPP poskytnout osvětu pro rodiče,  

4. poskytovat metodické vedení ŠMP při tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů školy, zvyšovat  

     informovanost pedagogů v oblasti prevence,  

5. poskytovat metodické vedení třídním učitelům při práci s třídním kolektivem, 

6. motivovat školy pro využívání systému evidence preventivních aktivit SEPA  

7. vést pedagogy (zejména školní metodiky prevence) k větší samostatnosti a uvědomění si profesních  
     kompetencí a limitů při řešení problémů s rizikovým  chováním ve škole,  



8. motivovat školy k zapojení se do dotačních výzev a poskytnout jim metodickou podporu při psaní projektů,  

9. informovat pedagogy o nabídkách akreditovaných výcviků pro ŠMP a dalších vzdělávacích akcích,  

10. mapovat nabídku a aktualizovat databázi preventivních programů pro školy, motivovat školy pro smysluplný  

       výběr programů primární prevence a přenášet odpovědnost za primární prevenci na školy 

Žáci a studenti škol a školských zařízení 

1. selektivní primární prevence - pomoc s řešením vztahů v třídních kolektivech (diagnostika tříd a následné 
intervence),   

2. nabídka a realizace programů primární prevence ve školách dle poptávky škol a kapacity PPP, 
3. realizovat programy všeobecné primární prevence pro předškoláky (dle kapacitních možností poradny),  
4. pomoc s individuálním řešením projevů rizikového chování,  

Rodiče žáků a studentů  
1. osvětová činnost, besedy, třídní schůzky pro rodiče,  
2. informace pro rodiče na webových stránkách PPP Louny  
3. individuální konzultace s rodiči a pomoc s projevy rizikového chování jejich dětí  

Ostatní subjekty  
1. účast v komisi SPOD, spolupráce s orgány a organizacemi zabývajícími se  
2. péčí o děti a mládež pravidelná činnost v komunitním plánování sociálních služeb města Loun, 

spolupráce s neziskovými organizace v oblasti sociálních služeb a služeb pro rodinu  
3. udržovat kontakty se zástupci PČR, s pracovníkem PMS, kurátory pro mládež  
4. pravidelná spolupráce s krajskou školskou koordinátorkou.  
5. spolupráce s lokální síťařkou – propojení meziresortní spolupráce  
6. spolupráce s SVP  
7. spolupráce s Městkou knihovnou Louny  

Metodik prevence na PPP (další činnosti a služby, práce v sekcích, vzdělávání)  
1. pravidelná účast na sekci primární prevence  

2. sebevzdělávání – účast na DVPP dle aktuální nabídky, profesní růst,  

3. aktualizace webových stránek v oblasti prevence poradny  

4. prohlubování spolupráce s kolegy na pracovišti v rámci preventivních aktivit  

5. prezentace a nabídka služeb PPP Louny v regionu  
 
6. AKTIVITY K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ Preventivního programu PPP  
Aktivity pro ŠMP a další pedagogické pracovníky  

− organizovat pravidelné schůzky se ŠMP minimálně 1 x za pololetí,  

− zvát další odborníky, provádět hodnocení porad,  

− nabízet možnost individuálních konzultací v PPP; e-mailové nebo telefonické konzultace,  

− poskytovat individuální konzultace a návštěvy na školách (dle potřeb pedagogů),  

− být v kontaktu s řediteli MŠ v regionu,  

− předávání informací o novinkách ŠMP a dalším pedagogům na poradách a prostřednictvím e-mailové 
korespondence,  

− zasílání nabídek dalších možností vzdělávání,  

− aktualizovat databázi nabídky preventivních programů z různých organizací, webových stránek a dalších 
materiálů, podporovat předávání příkladů dobré praxe.  

 
Aktivity pro děti, žáky a studenty  

− realizace programů primární prevence podle zájmu škol  

− adaptační pobyt se ZŠ Postoloprty (6. třídy)  

− realizace preventivních programů pro žáky ZŠ  

− diagnostika třídních kolektivů a intervenční programy dle poptávky škol  

− realizace preventivního programu“ pro děti z MŠ dle poptávky škol  
 
Aktivity pro rodiče dětí a mládeže  

− individuální konzultace s rodiči a pomoc s projevy rizikového chování jejich dětí  

− komunikace s rodiči o problematice vztahů mezi dětmi – účast na třídních schůzkách dle zájmu škol,  

− nabídnout možnost osvěty pro rodiče předškolních dětí 

− besedy na téma „Co by měl umět předškolák“  



− besedy na téma: „Komunikace s dítětem předškolního věku aneb jak předcházet chybám ve výchově“  

− individuální konzultace s rodiči a pomoc s projevy rizikového chování jejich  dětí, předání kontaktů 
následné  péče.  

 
Aktivity směrem k ostatním subjektům  

− pravidelná účast na komisi SPOD a v komunitním plánování města Loun  

− spolupráce s dalšími organizacemi v regionu  

− spolupráce s dalšími odborníky dle aktuální potřeby  

− pravidelná spolupráce s krajským školským koordinátorem  
 
Další činnosti a služby MP PPP  

− udržování a průběžná aktualizace kontaktů na školy a školská zařízení a všechny instituce, zařízení a 
subjekty, které se v oblasti v prevenci angažují  

− účast na pravidelných pracovních poradách na pracovišti. Kolegy informovat o aktivitách a aktualitách v 
primární prevenci. Podle potřeby spolupracovat s kolegy na pracovišti 

− pravidelná účast na sekcích PRIPRE  

− spolupracovat s KMP (informace, projekty apod.)  

− spolupráce na projektech a preventivní strategii PPP UK  

− vedení dokumentace a agendy na úseku prevence rizikového chování  

− aktualizace webových stránek  

− vytváření metodických materiálů pro ŠMP (dle poptávky a aktuální potřeby)  
 
Vzdělávání MP PPP  

− DVPP dle aktuální nabídky  

− účast na supervizích Mgr. Skalické  

− účast na dalších supervizích v rámci pracoviště PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.  

− vyhledávání informací o projevech rizikového chování  

− samostudium  
 
7. ZPŮSOB VYHODNOCENÍ PP 

− 1x ročně závěrečná písemná zpráva 

− statistická data Didanet – průběžné vkládání  

− průběžné hodnocení kontaktů s ŠMP (zápisy z pravidelných schůzek metodiků  prevence, prezenční 
listiny)  

− po realizaci každého preventivního programu, besedy, intervenčního programu kvantitativní hodnocení 
(kolik žáků se zúčastnilo, kolik hodin proběhlo) a  kvalitativní hodnocení (dotazníky pro žáky nebo 
pedagogy, rozhovor, pozorování změn)  

− zprávy ze sociometrických šetření a diagnostiky třídních kolektivů 

− zápisy ze setkání sekce PRIPRE 

− vyhodnocení dat ze systému výkaznictví SEPA, ev. zpracování závěrečného zpětnovazebního dotazníku 
pro ŠMP 
 

 
Datum: 1. 9. 2021  
 
Vypracovala: Mgr. Taťána Zouzalová, spec. pedagog, metodik prevence PPP Louny 
 
 

 


