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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 Mgr. Ingrid Štroblová
Kontakt na vedoucí 417 535 248, teplice  @pppuk.cz   

Jméno a příjmení metodika prevence Mgr. Denisa Leitermannová
Telefon, e-mail 417 533 669, denisa.leitermannova@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 9 zaměstnanců: 
Vedoucí pracoviště, psycholog – Mgr. Ingrid Štroblová
Speciální pedagog – Mgr. Hana Rothová
Speciální pedagog – PaedDr. Jana Rodová 
Speciální pedagog – metodik prevence – Mgr. Denisa Leitermannová 
Speciální pedagog -  Mgr. Bohdana Růžičková ( tvoří preventivní tým)
Speciální pedagog – Mgr. Jana Zvěřinová
Speciální pedagog – Mgr. Helena Řeháková
Psycholog – Mgr. Jana Vodňanská
Sociální pracovnice – Bc. Jana Jiráková

1.3  Charakteristika spádové oblasti  
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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 je  speciální  pedagog se zaměřením na primární  prevenci  rizikového 
chování,  celkový  pracovní  úvazek  v  PPP je  1,0.  Současná  metodička  prevence  působí 
v PPP  osmým  rokem.  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.
Pro  práci  se  třídou  (sociometrická  šetření,  preventivní,  intervenční  programy)  funguje  již 
několik let v PPP preventivní tým (Mgr. Leitermannová, Mgr. Růžičková). Snahou metodika 
je zapojit další pracovníky do prevence.

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, 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 
zpracovává a realizuje vlastní projekty primární prevence rizikového chování.
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 – 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  včetně  speciálních  a 
praktických (účastní se pravidelných setkání), méně školy střední. S MŠ pravidelné kontakty 
v oblasti primární prevence neprobíhají, metodikem jsou zasílány informační e-maily. 
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Specifické  problémy  školství  regionu  Teplice  v     oblasti  prevence   
rizikového chování:
- region není příliš aktivní v oblasti projektové činnosti (jen 31% škol), zejména ze zdrojů 

KÚ. Aktivnější jsou v psaní projektů střední školy.
- ŠMP vykonávají většinou pedagogové, kteří nemají vzdělanostní předpoklady pro výkon 

této  funkce.  Potřebnou  kvalifikaci  a  praxi  v oblasti  PP (specializační  studium či  kurzy 
v rozsahu min. 150 hodin a minim. 3 roky praxe) má 46% ŠMP SŠ a pouze 28% ŠMP ZŠ) 

- většina ŠMP má kumulovanou funkci, nejčastěji je třídním učitelem,
- jako největší úskalí ŠMP vidí nedostatek času na preventivní práci, nedostatek peněz na 

prevenci  ve  škole  a  odměňování  ŠMP,  nezájem  rodičů  o  své  děti  a  nedostatečnou 
spolupráci  se  školou,  netečnost  kolegů  k primární  prevenci  a  malá  podpora  ŠMP  od 
vedení školy.

- přibývají žádosti rodičů dětí (na základě doporučení škol) o konzultace, kdy se jedná o 
rizikové projevy chování. 

1.8 Vyhodnocení MPP PPP Teplice za rok 2011/2012

Podařilo se a osvědčilo se: 
- dokončení magisterského studia oboru Speciální pedagogika
- zajistit preventivní materiál pro školy z KHS
- zmapovat možnosti a využívání preventivních programů PP UNL na ZŠ a SŠ
- další pokračování růstové skupiny při PPP
- zapojit  další dvě kolegyně do preventivních aktivit  ( vedení růstové skupiny ve druhém 

pololetí)
- pomoc středním školám při řešení šikany 

Výsledky miniankety – Setkání ŠMP březen 2012:

V březnu 2012 vyplňovali metodici minianketu, která se týkala požadavků na 
vzdělávání, diskusní témata, hosty na schůzkách a organizaci schůzek. Těm, kteří se setkání 
nezúčastnili, byly zaslány požadavky e-mailem. 
Na základě odpovědí vzešly ze stran metodiků ZŠ, SŠ tyto požadavky:

Hosté na schůzkách: Mgr. Veselá –  hl. výchovná problematika, PČR – návykové látky, 
programy PČR pro školy

Vzdělávací akce – témata: (bez jmenovaných lektorů):
Jak minimalizovat výskyt drog ve škole, prvotní projevy šikany z hlediska učitele, programy 
prevence na SŠ a SOU, poruchy chování, nevhodné chování a jejich řešení (pravomoci 
školy), hodnocení MPP, vícehodinové školení na práci s třídním kolektivem, práce s dětmi 
ADHD, poruchy příjmu potravy.

Diskusní témata v     rámci schůzek:   
Aktuální situace v prevenci
Zkušenosti škol s různými projekty, které by doporučily
Organizace poskytující programy PP (doporučení + jaká témata)
Náměty k prevenci – besedy, přednášky
Praktické zkušenosti s prevencí
Nové podněty kolegů
Skryté záškoláctví (omlouvané rodiči)
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Problematická třída, problematický jedinec
Návykové látky
Šikana, kyberšikana
Sociální sítě – zneužití osobních údajů
Záškoláctví
Kouření
Socioklima
Rasismus
Včasné zjišťování patologických jevů v prostředí školy a DM
Vymahatelnost regulí zakotvených ve školním řádu – zejména projevů agresivity

Organizace schůzek:
Většina ŠMP by dala přednost schůzkám v dopoledních hodinách (dosud byly schůzky 
organizovány v odpoledních hodinách).

V minulém školním roce chodilo velmi málo ŠMP SŠ na schůzky (nevhodně zvolený termín, 
jiné pracovní závazky, jiné důvody).

Ostatní hodnocení:

Poradenství  a pomoc v     oblasti výskytu rizikové chování na ZŠ, SŠ  
Ve  školním  roce  2011/2012  žádali  ŠMP  nejčastěji  konzultaci  k  řešení  šikany  v třídním 
kolektivu (ZŠ 2. stupeň, SŠ)
Střední  i  základní  školy  žádaly  o  pomoc  PPP při  řešení  vztahových  problémů  v třídním 
kolektivu  –  žádosti  o  intervenční  program,  sociometrická  šetření.  Více  o  pomoc  žádaly 
střední školy.
Preventivní aktivity
Školy sami nežádají o preventivní programy, pokud je jim tato služba nabídnuta (př. program 
HIV/AIDS, certifikované programy), potom spolupracují. 
Metodická pomoc při tvorbě projektů, MPP
ŠMP ZŠ i SŠ velmi málo žádaly o konzultaci k tvorbě MPP i projektů ačkoliv jim byla tato 
možnost ze strany OMP nabízena. 

2. CÍLE MPP

Dlouhodobé  cíle MPP jsou  uvedeny  ve   Strategii  primární  prevence  rizikových  projevů 
chování PPP ÚK 2010 – 2012.
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
- žáci ohroženi rizikovými projevy chování 
- žáci, u kterých se vyskytují projevy některých forem rizikového chování

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Teplice, příspěvková organizace
Pracoviště: Teplice, Lipová 651/9
telefon: 417 533 669, 602 552 976, e-mail: teplice@pppuk.cz



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 
Realizovat zážitkové semináře pro pedagogy

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 PRCH (žádost škol 
a zákonných zástupců)

Ostatní subjekty
Zmapovat nabídku preventivních programů PIS Teplice a neziskových organizací v regionu 
Teplice

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  vyhodnocení  strategie  prevence  2010-2012  a  tvorbě 
krajské preventivní strategie 2013-2018
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
Pracovních porady ŠMP (3 x ročně)
Vzdělávací akce pro ŠMP Současná drogová scéna v ČR s kpt. Procházkou
Zážitkový seminář pro pedagogické pracovníky, téma: HIV/AIDS, partnerství, vztahy
Zážitkový seminář pro pedagogické pracovníky, téma: Vedení třídnických hodin
Konzultace pro pedagogy (na žádost škol)

Aktivity pro děti, žáky a studenty 
Preventivní program Jak se (ne)stát závislákem  pro žáky 2. stupně ZŠ
Preventivní program HIV/AIDS po žáky 8. a 9. tříd
Preventivní program Spokojená třída pro nově vzniklý kolektiv (na žádost škol)
Adaptační programy (Jílové, Oleška, Gymn. Teplice)
Růstová skupina pro žáky 2.stupně ZŠ (navazující 3. běh); Mgr. Řeháková, Mgr. Vodňanská

Aktivity pro rodiče dětí a mládeže
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Individuální  konzultace s rodiči  a pomoc s projevy rizikového chování 
jejich dětí (na žádost rodičů)

Aktivity směrem k ostatním subjektům
Účast pracovníka PIS na schůzce ŠMP
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:

- Vyhodnotit ve spolupráci s ostatními metodiky preventivní strategii PPP UK pro rok 
2010-2012

- Ve spolupráci s KMP a ostatními OMP vypracovat krajskou strategii prevence pro rok 
2013-2018

Zrealizovat projekt Jak se (ne)stát závislákem III

4. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU

Kromě níže uvedených plánovaných aktivit  poskytuje  preventivní  tým poradny služby dle 
poptávky škol (Intervneční programy, sociometrická šetření). Uspokojení poptávky škol závisí 
na personální kapacitě v době podání žádosti.

28.8. – Sekce Pripre, host p. Pabián (lektor primární prevence AIDS, drogy, partnerství)

září:
 Seznámení všech pracovníků PPP s MPP
 Vyvěšení MPP na webových stránkách PPP Teplice
 4.9. – Adaptační program Gymnázium Teplice ;2 x prima
 5. 9. – Adaptační výjezd ZŠ Koperníkova 6.tř. (Jílové u Děčína)
 13.9. – Adaptační výjezd Gymnázium Duchcov, 1.roč, prima (Oleška)
 19.9. – Účast na semináři Kyberšikana, N. Moravcová
 20.9. – Účast na semináři SPPG  Práce s chybou v hodinách ČJ, Mgr. Rothová
 24.9. – Schůzka ŠMP ZŠ, SŠ
 Podat žádosti-  dotační titul MŠMT
 Příprava na „Nezávisláka“, oslovení základních škol
 Oslovit základní školy s programovou nabídkou služeb pro šk.rok 2012/2013
 Kontaktovat organizace poskytující programy primární prevence v regionu Teplice 

K-Centrum, Reliéf, Salesiáni
 Pozvat na schůzku metodiků zástupce OSPOD (aktuální informace), PIS PČR
 Kontaktování SVP Ústí nad Labem, Most (služby - žáci, rodiče, škola)

říjen:
 8.10. Organizace semináře s kpt. Procházkou „Současná drogová scéna“
 2.10. Sekce Primární prevence
 4.10. Supervize R. Braun (problémové třídy)
 18.10. Účast na semináři Výuka žáků s SPU, Mgr. Rothová
 Realizace programu Jak se (ne)stát závislákem pro základní školy
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 Realizace  projektu  Jak  se  (ne)stát  závislákem  III  (nákup 
pomůcek, odborné literatury)

 Realizace preventivního programu Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy (dle 
poptávky škol)

 Zážitkový seminář pro pedagogy – HIV/AIDS, partnerství, vztahy; 1. část

listopad:
 Sekce primární prevence PPP ÚK 
 Realizace programu Jak se (ne)stát závislákem pro základní školy
 6.11.  školení  pro  pedagogy  Ústeckého  kraje  (25)  v programu  Jak  se  (ne)stát 

závislákem
 Realizace  projektu  Jak  se  (ne)stát  závislákem  III  (nákup  pomůcek,  odborné 

literatury)
 29.11. – Supervize R. Braun
 Zážitkový seminář pro pedagogy – HIV/AIDS, partnerství, vztahy; 2. část
 Preventivní program Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy (dle poptávky škol)
 Růstová skupina pro žáky 2. stupně ZŠ; Mgr. Vodňanská, Mgr. Řeháková
 Zážitkový  seminář  pro  pedagogy  Gymnázium  Teplice;  téma  –  aktivity  v rámci 

adaptačních výjezdů

prosinec:
 Sekce primární prevence PPP ÚK
 Preventivní program Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy (dle poptávky škol)
 Růstová skupina pro žáky 2. stupně ZŠ; Mgr. Vodňanská, Mgr. Řeháková

leden:
 Sekce primární prevence PPP ÚK
 Realizace preventivního programu Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy (dle 

poptávky škol)
 Růstová skupina pro žáky 2. stupně ZŠ; Mgr. Vodňanská, Mgr. Řeháková
 Preventivní program HIV/AIDS pro 8. a 9. ročník ZŠ

únor:
 Sekce primární prevence PPP ÚK
 Preventivní program HIV/AIDS pro 8. a 9. ročník ZŠ
 Realizace preventivního programu Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy
 Růstová skupina pro žáky 2. stupně ZŠ; Mgr. Vodňanská, Mgr. Řeháková

březen:
 Sekce primární prevence PPP ÚK
 Setkání metodiků prevence ZŠ, SŠ
 Preventivní program HIV/AIDS pro 8. a 9. ročník ZŠ
 Realizace preventivního programu Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy
 Růstová skupina pro žáky 2. stupně ZŠ; Mgr. Vodňanská, Mgr. Řeháková
 Zážitkový seminář pro pedagogy – Vedení třídnických hodin (1. část)

duben:
 Sekce primární prevence PPP ÚK
 Preventivní program HIV/AIDS pro 8. a 9. ročník ZŠ
 Realizace preventivního programu Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy
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 Zážitkový seminář pro pedagogy – Vedení třídnických hodin 
(2. část)

květen:
 Sekce primární prevence PPP ÚK
 Preventivní program HIV/AIDS pro 8. a 9. ročník ZŠ
 Realizace preventivního programu Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy
 Setkání metodiků prevence ZŠ, SŠ

červen:
 Sekce primární prevence PPP ÚK
 Realizace preventivního programu HIV/AIDS pro 8. a 9. ročník ZŠ
 Realizace preventivního programu Spokojená třída pro nově vzniklé kolektivy
 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,  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
 Závěrečná zpráva z realizace projektů primární prevence

Přílohy:

1. Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012

2. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních

3. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení z r. 2009

4. Pracovní manuál pro oblast poskytování služeb a programů primární prevence 
PPPÚK     

5. Certifikovaný program Spokojená třída

6. Strategie primární prevence PPP ÚK Teplice 2010–2012
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Datum: 31. 8. 2012

Vypracovala: 
Mgr. Denisa Leitermannová
metodik prevence PPP Teplice
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