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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené 
pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 
Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Blahoslava Pekařová 
Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr. Jana Rodová 
Kontakt na vedoucí: 417 535 248, teplice @pppuk.cz 
Jméno a příjmení metodika prevence: Mgr. Denisa Třešňáková 
Telefon, e-mail: 417 533 669, denisa.tresnakova@pppuk.cz 

 
 
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. 116/2011 Sb. Více informací o historii a činnosti PPP obsahuje 
Pracovní manuál pro oblast poskytování služeb a programů primární prevence (k nahlédnutí 
na každém pracovišti PPP ÚK u metodika prevence). 
 
1.2 Charakteristika odloučeného pracoviště PPP Teplice 
V daném školním roce působí na tomto pracovišti 10 zaměstnanců: 
Vedoucí pracoviště, speciální pedagog – PaedDr.Jana Rodová 
Speciální pedagog – Mgr. Hana Rothová 
Speciální pedagog – Mgr. Eva Medová 
Speciální pedagog – Mgr. Veronika Lincová 
Speciální pedagog – metodik prevence – Mgr. Denisa Třešňáková 
Speciální pedagog - Mgr. Bohdana Růžičková (tvoří preventivní tým) 
Speciální pedagog – Mgr. Jana Zvěřinová 
Psycholog – Mgr. Jana Vodňanská 
Psycholog – Mgr. Eva Hyklová 
Psycholog – Mgr. Martin Novotný 
Sociální pracovnice – Bc. Jana Jiráková 
Administrativní pracovnice – Jitka Tučková 
 
1.3 Charakteristika spádové oblasti 
Telefon: 417 533 669, 602 552 976, e-mail: teplice@pppuk.cz 
MP PPP zajišťuje metodické vedení ŠMP v regionu Teplice. Region má cca 60 tis. obyvatel. 
Klientelu PPP tvoří i děti, žáci a studenti z okolních měst Duchcov, Bílina, Krupka a Dubí. 
Nejvíce zastoupenými minoritami na Teplicku jsou občasné Vietnamské, Ukrajinské a Ruské 
národnosti. 
 
1.4 Počet a typ škol a školských zařízení ve spádové oblasti 
31 ZŠ 
5 ZŠ speciálních a praktických 
13 středních škol 
48 MŠ 
3 DD 
 
 



1.5 Profesní profil MP PPP a náplň práce 
Metodička prevence – Mgr. Denisa Třešňáková je speciální pedagog se zaměřením na 
primární prevenci rizikového chování, celkový pracovní úvazek v PPP je 1,0.  V roce 2008 
dokončila výcvik Vedení problémových tříd a problémových žáků v rozsahu 260 hodin, 
účastní se dalších vzdělávacích kurzů a seminářů a dbá na svůj odborný růst. V roce 2012 
dokončila magisterské studium oboru Speciální pedagogika. Aktivně se účastní supervizí pro 
metodiky prevence, kteří pracují se třídami. 
Pro práci se třídou (sociometrická šetření, preventivní, intervenční programy) funguje již 
několik let v PPP preventivní tým (Mgr. Třešňáková, Mgr. Růžičková).  
Rámcová náplň práce: MP PPP poskytuje metodickou pomoc pedagogům při řešení 
projevů rizikového chování na školách, pomoc školám při tvorbě MPP a při tvorbě projektů 
primární prevence, zajišťuje osvětovou a přednáškovou činnost v oblasti prevence rizikového 
chování, realizuje certifikované programy primární prevence pro žáky základních a středních 
škol, realizuje intervenční programy, uskutečňuje diagnostiku vztahů v třídních kolektivech a 
následnou práci s ohroženými třídními kolektivy. 
MP PPP spolupracuje s dalšími institucemi, v jejichž působnosti jsou rizikové projevy 
chování (Policie ČR, MěÚ – OSPOD, K-centrum, dětští a odborní lékaři, aj.).  
MP PPP spolupracuje s metodičkami z dalších pracovišť PPP ÚK v rámci sekce primární 
prevence a vede standardní agendu a dokumentaci na úseku prevence rizikového chování. 
 
1.6 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 - záložka primární prevence a na 
stránce – Poradna Teplice – Prevence. 
 
1.7 Současný stav prevence rizikového chování ve spádové oblasti 
Spolupráce se školami a školskými zařízeními: 
S metodičkou prevence v PPP aktivně spolupracuje většina ZŠ a SŠ včetně speciálních a 
praktických (účastní se pravidelných setkání). S MŠ pravidelné kontakty v oblasti primární 
prevence neprobíhají, metodikem jsou zasílány informační e-maily. 
 
1.8 Vyhodnocení MPP PPP Teplice za rok 2016/2017 
Podařilo se a osvědčilo se: 
- realizovat adaptační programy – výjezdy ( 2. st. ZŠ – 6.roč. a 1. roč. SŠ) 
- realizovat intervenční programy (1. a  2. stupně ZŠ). Celkem 9 tříd. 
- pomoc středním základním a středním školám při řešení rizikového chování. Nejčastěji   
žádaly školy konzultaci k řešení výskytu NL ve škole. 
- zajistit odbornou přednášku pro ŠMP –  Whitelight Ústí nad Labem, KHS, SPZ Teplice 
- pravidelná setkání se ŠMP ZŠ, SŠ 
- metodická podpora ŠMP, pomoc začínajícím metodikům. 
 

 
2. CÍLE MPP 
Dlouhodobé cíle MPP jsou uvedeny ve Strategii primární prevence rizikových projevů 
chování PPP ÚK. 
Krátkodobé cíle MPP jsou zformulovány na období jednoho roku a diferencovány podle 
vymezení níže uvedených cílových skupin. 
 
2.1 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: 

http://www.pppuk.cz/


- 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 PPP 
 
2.2 Rozdělení cílů podle cílových skupin 
Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 
Zajistit další vzdělávání pro školní metodiky prevence. 
Žáci a studenti škol a školských zařízení 
Realizovat programy primární prevence na ZŠ a SŠ. 
Rodiče žáků a studentů 
Poskytovat individuální konzultace rodičům a žákům, u nichž se vyskytly SPCH (žádost škol 
a zákonných zástupců). 
Metodik prevence na PPP (další činnosti a služby, práce v sekcích, vzdělávání) 
Účast a aktivní činnost v sekci Primární prevence. 
Spolupracovat s OMP a KMP na tvorbě nové krajské preventivní strategie. 
Účast na supervizích – práce s problémovými žáky a kolektivy. 
Zvyšovat si odbornost v primární prevenci a speciální pedagogice 
 

3. AKTIVITY K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ MPP 
Aktivity pro ŠMP a další pedagogické pracovníky 
Pracovní porady ŠMP (2 x ročně) 
Konzultace pro pedagogy (na žádost škol) 
Aktivity pro děti, žáky a studenty 
Preventivní program Spokojená třída pro nově vzniklý kolektiv (na žádost škol) 
Adaptační programy  
Intervenční programy 
Aktivity pro rodiče dětí a mládeže 
Individuální konzultace s rodiči a pomoc s projevy rizikového chování jejich dětí (na žádost 
rodičů) 
Aktivity směrem k ostatním subjektům 
Kontaktovat orgány státní správy a neziskové organizace (fyzické osoby poskytující 
programy primární prevence) v regionu Teplice, zjistit jejich aktuální nabídku služeb 
Další činnosti MP PPP 
Sekce Primární prevence: 
Realizovat Konferenci primární prevence na téma „Bezpečné klima ve škole“ dne 17.10.2017 
 

4. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU 
Uspokojení poptávky škol závisí na personální kapacitě v době podání žádosti. 
 
Září: 
- Seznámení všech pracovníků PPP s MPP 
- Sekce Primární prevence (5.9.) 
- Vyvěšení MPP na webových stránkách PPP Teplice - Prevence 
-  5.9. – Adaptační program Gymnázium Teplice ; prima 
-  7.9. – Adaptační výjezd Konzervatoř, 1. roč. 
-  8.9. – Adaptační výjezd ZŠ Kostomlaty, 6.roč. 
- 18.-19.9. – Konference PPRCH Praha 
- 20.9. – Adaptační program ZŠ Hostomice, 6.roč. 
- 21.9. – Intervenční program ZŠ Maršovská, 5. Roč. – 1. Setkání 
- 26.9. – Supervize pro učitele 1.st. ZŠ, Kočičí zahrada 
 



Říjen: 
- 10.10. – sekce PRIPRE 
- 17.10. – Konference Bezpečné klima ve škole 
- 25.10. – Setkání ŠMP ZŠ 
- realizace intervenčních programů dle žádostí škol 
Listopad: 
- 1.11. – Setkání ŠMP SŠ 
- 30.11. – Sekce PRIPRE 
- realizace intervenčních programů dle žádostí škol 
 
Prosinec: 
- 12.12. Supervize  
 
Leden: 
 
Únor: 
 
Březen: 
 
 
Duben: 
 
Květen: 
 
 
Červen: 
- Vyhodnocení MPP, činnosti OMP a sekce PRIPRE 
 

5. ZPŮSOB VYHODNOCENÍ MPP 
 1x ročně závěrečná písemná zpráva 
 Statistická data PPP4 – průběžné vkládání 
 Zápisy z pravidelných pracovních porad metodiků prevence, prezenční listiny 
 Po realizaci každého preventivního programu, 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 
 Závěrečná zpráva z realizace projektů primární prevence 
 
 
 
 
 
Datum: 14.9.2015 
Vypracovala: Mgr. Denisa Třešňáková, metodik prevence PPP Teplice 


