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Krajská úroveň systému 

prevence 
Krajský školský koordinátor prevence – 

koordinace primární prevence v kraji 

 

Krajský protidrogový koordinátor – 

koordinace protidrogové prevence v kraji 

 

Krajský manažer kriminality – 

koordinátor prevence kriminality v kraji 

 



 

Nastavování podmínek pro 

jednotlivé články vertikální 

koordinace primární prevence 

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  

 Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické 

činnosti učiteli – školnímu metodikovi prevence 

stejně jako výchovnému poradci 

 Metodikovi prevence v PPP se snižuje rozsah 

přímé pedagogické činnosti o 10 hodin týdně 

 Předpokládaná účinnost – 1. leden 2012 

 

 



Financování primární prevence  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

vyčleňuje ze svého rozpočtu průměrně ročně 

cca 20,5 mil. Kč na dotační program na realizaci 

aktivit v oblasti prevence rizikového chování 

v působnosti resortu  

 Každý rok uvolněna částka cca 5 milionů korun 

do rozpočtů krajů na zabezpečení činnosti 

metodiků prevence v pedagogicko-

psychologických poradnách 



Dotační řízení na podporu aktivit v 

oblasti primární prevence 
 Podpora programů dlouhodobé všeobecné primární 

prevence rizikových projevů chování a projektů 
zaměřených na vzdělávání v oblasti primární prevence 

 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze SR na 
realizaci aktivit v oblasti prevenci rizikového chování v 
období 2010 – 2012 

 Příprava nové Metodiky na období 2013 – 2018 

 Ročně cca 20 – 22 mil. Kč 

 V roce 2011 podpořeno 212 projektů škol, školských 
zařízení, NNO z 416 přijatých žádostí o dotaci 

 V roce 2012 přijato 388 žádostí o dotaci 

 Informace na www.msmt.cz – sekce Sociální programy – 
odkaz Prevence rizikového chování 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/


Harmonogram dotačního řízení na 

rok 2012 
 do 30. 9. 2011 – příjem žádostí o dotaci 

 říjen 2011 – formální hodnocení úplnosti a správností žádostí o 
dotace  

 listopad 2011 – odborné (věcné) hodnocení žádostí odbornými 
hodnotiteli  

 listopad 2011 – zveřejnění podmínek vyúčtování dotací MŠMT za 
rok 2011 

 prosinec 2011 – jednání Dotačního výboru MŠMT ČR  

 leden 2011  – jednání MŠMT ČR o udělení dotací na rok 2012  

 31. leden 2012 – konečný termín pro zaslání vyúčtování a finanční 
vypořádání a závěrečných zpráv za rok 2011  

 únor 2012 – kontrola vyúčtování a finančního vypořádání za rok 
2011  

 do 31. března 2012 – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací 
úspěšným žadatelům  



 

Web http://prevence-info.cz 

 
 Web cílený na primární prevenci, 

garantovaný MŠMT 

 Web bude sdružovat veškeré ověřené informace 

z oblasti primární prevence rizikového chování 

(typy rizikového chování, typy prevence, 

legislativa, finanční zdroje, síť služeb v 

regionech) 



Certifikace programů primární 

prevence rizikového chování 
 Příprava nového systému certifikací 

(hodnocení kvality) pro programy primární 
prevence rizikového chování – komplexní pojetí 
primární prevence rizikových forem chování – 
zaměření na všechny formy rizikového chování 

 Probíhá práce na nových standardech programů 
primární prevence pro další formy rizikového 
chování 

 Proces certifikací je pozastaven na dobu 
nezbytně nutnou pro přípravu nového systému 

 Informace na webových stránkách www.msmt.cz 
a prostřednictvím KŠKP 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/


Cíle MŠMT pro oblast primární 

prevence 
 Adekvátní legislativní prostředí – novela nařízení vlády č 

75/2005 Sb., metodické doporučení k primární prevenci, 
nové metodické doporučení k  prevenci záškoláctví 

 Ukotvení rolí v systému – koordinace a nastavení 
podmínek pro jednotlivé články vertikální koordinace PP 
(KŠKP, MP, ŠMP) 

 Spolupráce na všech úrovních při respektování 
kompetencí 

 Příprava Strategie prevence rizikového chování na 
období 2012 – 2018 

 Systém vzdělávání 

 Stabilní dotační systém – příprava nového dotačního 
období 2013 - 2018 

 Nový systém hodnocení kvality služeb v oblasti PP 



 

Kontakty - MŠMT 

 
 Mgr. Martina Budinská, vedoucí úseku 

prevence, tel. 234 811 331 

martina.budinska@msmt.cz  

 Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 

radka.hermankova@msmt.cz 

 Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698 

vladimir.sklenar@msmt.cz 
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Děkuji Vám za pozornost 

 
Ing. Radka Heřmánková 

 
 


