ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VÝKAZNICTVÍ A SBĚRU DAT ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ
PREVENCE
V rámci ESF projektu VYNSPI 2 vznikl m.j. elektronický systém výkaznictví a sběru dat
školské primární prevence. NÚV ve spolupráci s MŠMT a s Klinikou adiktologie 1. LF UK a
VFN v Praze tento systém dále rozvíjí. Důvodem vzniku je naplnění vyhlášky 72 o
poskytování poradenských služeb, ve které je zakotvena povinnost předávání informací o
realizovaných programech ŠPZ a pro účely zpracování analýz, statistik a plánů prevence.
Cílem je:
-

optimalizovat administrativní zátěž ŠMP, MP, KŠKP, MŠMT
sjednotit obsah, objem a způsob sledování realizovaných preventivních aktivit ve
školách a školských zařízeních
zavést jednotnou podobu výkazu preventivních aktivit na národní úrovni
SV (systém výkaznictví) jako nástroj k vlastní reflexi a evaluaci realizovaných
preventivních aktivit na škole v uplynulém roce
Shromažďovat informace o stavu školské prevence, které bude možné využívat pro
plánování a další rozvoj prevence na všech úrovních
SV by měl být požíván každoročně

Vyplňování výkazů:
Jeden rok = jeden výkaz. Od 2018/2019 je součástí výkazu také plán preventivních aktivit,
z nějž lze poté realizované aktivity překlopit do výkazu preventivních aktivit.
Struktura plánu a výkazu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základní údaje
Škola a její preventivní program
Školní metodik prevence
Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu
Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních
programech
Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy
Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní

aktivitách

a

Výkaz navíc obsahuje:
7. Výskyt rizikového chování
8. Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy
Po vyplnění všech částí lze Uložit a uzavřít výkaz. Po uložení lze zobrazit náhled, nebo
vytisknou/uložit v PDF. Uzavřený výkaz lze znovu otevřít a upravovat, ale pouze do začátku
dalšího školního roku (bývá stanovený termín).
Systém je zpracováván víceúrovňově. Data vkládá ŠMP. MP z PPP má přístup ke
kumulovaným datům za okres i k jednotlivým školám. KŠKP vidí kraj po okresech, mohou
mít data za okres i celý kraj, ale nedohlédnou do jednotlivých škol. MŠMT pracuje s daty za
kraje a celou republiku.
Elektronický systém výkaznictví je dostupný na adrese: http://www.preventivni-aktivity.cz/
Školní metodik prevence si musí nejprve dle jednoduchých pokynů založit účet. Poté se
přihlásí a může zpracovávat výkaznictví. V případě potíží pomůže buď metodik na PPP,
případně help desk.

