
Minimální preventivní program
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6)
Název a adresa školy, pro 
kterou platí tento MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Jméno školního metodika 
prevence
Telefon
E-mail 

Specializační studium Ano Studuje Ne

Realizátor vzdělávání

Jméno výchovného poradce
Telefon
E-mail 

Specializační studium Ano Studuje Ne

Realizátor vzdělávání

Jméno školního psychologa
Telefon
E-mail 

Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků
ZŠ - I stupeň  

ZŠ - II.stupeň  
Víceleté  gymnázium  

4leté gymnázium  

SŠ – ostatní

Celkem pedagogů na škole*  
* Jedná se o celkový počet pedagogů na Vaší škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše 

(někteří pedagogové mohou učit na více stupních zároveň).

1

Školní rok:



2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE (metodika str. 7)
(Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by 

být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter.)
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3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (metodika str. 12)
(stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní 
strategii školy)
Cíl: 
Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na dlouhodobé 
cíle:

Cíl: 
Ukazatele dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na dlouhodobé 
cíle:
(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY (metodika str. 14)

a) Pedagogové
Název a odborné zaměření 
vzdělávání
Stručná charakteristika
Realizátor/lektor
Počet proškolených pedagogů
Počet hodin
Termín konání
(tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.

3



b) Žáci 
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování

Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující

(tabulku lze rozšířit dle potřeby přidáním řádků)
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Specifická prevence
Název programu
Typ programu 
Stručná charakteristika 
programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na cíle MPP
Ukazatele úspěšnosti
Termín 
Zodpovědná osoba
(tabulku lze rozšířit dle potřeby) - – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.
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c) Rodiče
Název programu
Stručná charakteristika 
programu
Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba 
 (tabulku lze rozšířit dle potřeby) – označte požadovanou tabulku a zkopírujte.
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5. EVALUACE  (metodika str. 18)

A) Kvalitativní hodnocení
1. Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti posuďte u každého programu, zda  

bylo dosaženo stanovených cílů

2. Na základě zjištění rozhodněte, zda budete v hodnoceném programu pokračovat i  

v následujícím roce. 
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B) Kvantitativní hodnocení

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 
RCh
Počet vzdělávacích aktivit
Počet celkově proškolených pedagogů 
Počet hodin

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 
Počet 
aktivit

Počet 
hodin

Počet zúčastněných 
rodičů

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH

III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
Specifické preventivní aktivity, reagující na 
individuální situaci (problém) ve třídě

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 
přímé práce

Blok primární prevence
Interaktivní seminář
Beseda 
Komponovaný pořad
Pobytová akce
Situační intervence
Jiné

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků
Školní kluby
Školní kroužky
Víkendové akce školy
Prázdninové akce školy
Jiné
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Použité zkratky: 
MPP – Minimální preventivní program 

RCh – Rizikové chování

SPJ – Sociálně patologické jevy

NNO – Nestátní neziskové organizace

ŠMP – Školní metodik prevence

RVP – Rámcový vzdělávací program

ŠVP – Školní vzdělávací program

9


