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MŠMT – gestor v oblasti primární prevence RCH

• MŠMT je gestorem prevence rizikového chování u dětí a 
mládeže v České republice 

• Koordinuje primární prevenci všech forem rizikového
chování u dětí a mládeže: užívání návykových látek, agrese,
šikana a kyberšikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy,
rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální
rizikové chování, kriminální chování – krádeže, vandalismus,
rizikové chování v dopravě, rizikové chování na sociálních
sítích a další nové formy rizikového chování
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Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH

• Koordinační – spolupráce všech subjektů na horizontální 
(meziresortní) a vertikální úrovni, podpora vytváření 
vazeb a struktury subjektů realizujících či 
spolupodílejících se na vytyčených prioritách 

• Koncepční – stanovování základních strategií v daných 
oblastech, stanovení priorit a cílů na budoucí období

• Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro 
oblast primární prevence (návrhy novelizací právních 
předpisů, metodické pokyny a doporučení)
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Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH

• Metodická a informační – metodické vedení a 
předávání informací všem subjektům v rámci primární 
prevence, internetový informační komunikační systém

• Finanční podpora vytváření materiálních, personálních 
a dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci 
prevence ve školství (dotační řízení)

• Zabezpečení systému hodnocení kvality



5

Přehled dotačního řízení MŠMT v letech 2013 – 2016

Rok 

Počet 
podaných 
projektů

Počet projektů 
vyřazených z 
formálních 

důvodů

Počet 
podpořených 

projektů
Celková částka dotace 

v Kč

2013 517 12 107 18 543 300

2014 344 24 160 19 553 300

2015 280 20 164    19 256 954     

2016 306 4 191 19 999 445

2017

390 
(181 PP + 
209 BK) 23 (10 PP + 13 BK)

290 (125 PP + 
165 BK)

30 196 173 (19.644.262 
PP + 10 551 911 BK)

Vysvětlivky . PP – programy primární prevence, BK program Bezpečné klima
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Druh organizace
Dotace celkem v 
Kč v roce 2013

Dotace celkem v 
Kč v roce 2014

Dotace 
celkem v Kč v 
roce 2015

Dotace 
celkem v Kč 
v roce 2016

Dotace celkem 
v Kč v roce 
2017

Školy a školská 

zařízení 3 936 600 4 349 900 3 998 525 4 561 792
14 483 390 

( 3 931 479,- PP)

NNO 11 891 300 12 115 000 12 714 151 12 867 380 13 161 088

OPŘO a PŘO 236 500 0 399 483 225 400 0

Ostatní organizace 2 478 900 3 088 400 2 144 795 2 344 873 2 551 695

Celkový součet 18 543 300 19 553 300 19 256 954 19 999 445 30 196 173

Rozdělení dotačních prostředků podle 
druhu organizací v letech 2013 – 2016
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Kraj
Dotace celkem v Kč v 

roce 2013
Dotace celkem v Kč 

v roce 2014
Dotace celkem v Kč 

v roce 2015 
Dotace celkem v 
Kč v roce 2016 

Dotace celkem v 
Kč v roce 2017

Jihočeský 1562100 1 384 800 1 463 417 887 831 2.979.350

Jihomoravský 1781100 1 436 400 1 143 000 1 156 015 2.633.902

Karlovarský 391000 385 000 350 460 299 676 306.211

Plzeňský 1230800 823 100 664 484 654 145 1.666.407

Ústecký 100600 487 200 464 706 563 561 1.402.041

Liberecký 309700 489 800 469 610 555 621 776.420

Praha 1021600 1 159 800 1 108 601 1 608 090 7.150.009

Středočeský 953100 2 065 900 1 560 400 1 478 684 3.093.073

Královéhradecký 1587800 1 100 000 1 175 222 741 086 1.481.731

Pardubický 278700 391 300 598 172 490 094 1.272.065

Olomoucký 2126200 1 005 700 638 583 821 767 2.886.719

Moravskoslezský 525900 1 431 700 1 410 253 1 411 426 2.138.284

Vysočina 2035200 1 719 200 1 341 000 631 788 1.363.781

Zlínský 1644500 969 200 826 763 719 429 1.046.180

Celostátní 2995000 4 704 200 6 042 283 7 980 233 2.979.350

CELKEM 18 543 300 19 553 300 19 256 954 19 999 446 30.196.173
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Typy rizikového chování, na které se MŠMT zaměřuje

• Závislostní chování – užívání všech návykových látek 

• Závislost na procesech, gambling, netolismus

• Agrese, šikana, kyberšikana, vandalismus

• Rasismus, xenofobie, homofobie, intolerance, 

• Rizikové sporty,  rizikové chování v dopravě 

• Negativní působení sekt

• Sexuální rizikové chování

• Prekriminalita, drobné krádeže

• Záškoláctví
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Spektrum aktivit primární prevence
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Míra úspěšnosti programů na základě aktivity účastníků

• Přednáška 5%

• Čtení 10%

• Audio/video 20%

• Demonstrace 30%

• Diskuse 50%

• Praktické vyzkoušení dovedností 70%

• Interaktivní programy, vrstevnické programy 90%

Podle: Analýzy Minimálních preventivních programů
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Vertikální koordinace primární prevence

• Spolupráce s kraji – ve smyslu partnerství

• Spolupráce s regiony – metodici prevence

• Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT

• Komunikace o klíčových tématech

• Zastoupení krajských školských koordinátorů v pracovních 
orgánech MŠMT

• Krajské plány prevence, Krajská kola dotací, Národní 
strategie
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Vertikální úroveň

MŠMT

Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT

Krajský školský koordinátor prevence

Pracovník krajského úřadu – odbory školství

Metodik prevence

Pracovník školského poradenského zařízení

Školní metodik prevence

Pedagogický pracovník školy či školského zařízení

V systému fungují i zařízení pro preventivně výchovnou péči –
Střediska výchovné péče, které v oblasti prevence rizikového chování 
sehrávají důležitou roli



13

Středisko výchovné péče poskytuje tyto služby prevence

• diagnostické,

• preventivně výchovné 

• poradenské. 

• Služby preventivně výchovné jsou:

• výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám 
chování nebo jejich nápravu a sociálně rehabilitační činnost,

• vypracování a uskutečňování speciálně pedagogických a terapeutických 
programů cílených na potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů,

• zpracování a realizace cíleného speciálně pedagogického programu pro 
třídní kolektivy při předcházení a při řešení sociálně patologických jevů 
na podnět školy nebo školského zařízení.
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Služby poradenské SVP jsou:

• …poradenská činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně
patologických jevů, na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch
chování klienta a nežádoucích vlivů a odborná činnost zaměřená na
podporu při začleňování klienta do společnosti…

• Preventivně výchovné, výchovné a sociálně rehabilitační činnosti se
skupinou (případně se socioterapeutickou komunitou) jsou
pedagogickými pracovníky organizovány s využitím pedagogických metod
s terapeutickým potenciálem (např. artefiletika, arteterapie,
muzikoterapie, výchovná dramatika, socioterapie, psychogymnastika,
relaxační techniky, psychologické metody podporující sebereflexi,
režimové výchovné prvky). Činnosti jsou zacíleny na žádoucí změny v
prožívání a chování klientů.
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Diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby, které středisko 
poskytuje v rámci péče o děti s rizikem poruch chování nebo s již 
rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji,…. 
se uskutečňují zejména formou:

• ……spolupráce se školami;

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními;

• spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí; 

• spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se 
na prevenci a řešení rizikového chování klientů……..
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Webové stránky, které má MŠMT k dispozici pro 
zveřejňování aktuálních informací

• www.msmt.cz

(vzdělávání/speciální vzdělávání/prevence)

• http://prevence-info.cz

– informace, příklady dobré praxe, akce, registrace

Do škol je distribuován odborný měsíčník Prevence 
podporovaný z dotací MŠMT

http://www.msmt.cz/
http://prevence-info.cz/
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Děkuji Vám za pozornost 

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.

ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání 

a institucionální výchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


