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CO JE TO PREVENCE?

• Předcházet, učinit opatření předem

• Prevence sociálně patologických jevů (Herbert Spencer)

• Prevence rizikového chování (nehodnotíme podle zákonnosti či morálky)

• Školská prevence je v působnosti MŠMT

• Prevence je multioborová záležitost



TYPY PREVENCE

• Primární prevence

• Sekundární prevence

• Terciární prevence



CERTIFIKACE

Primární prevence - Národní ústav pro vzdělávání 

Sekundární prevence + Terciární prevence -

Certifikační agentura Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky



PRIMÁRNÍ PRCH

• Nespecifická primární prevence

• Specifická primární prevence

- podle obsahu programu



PPRCH

Nespecifická primární prevence

• komunikační dovednosti

• způsob řešení konfliktů

• sebereflexe

• empatie

• respektování pravidel

Motivace



PPRCH

Specifická primární prevence
• záškoláctví

• šikana, kyberšikana a extrémní projevy agrese

• extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě

• rasismus a xenofobii (extremismus)

• negativní působení sekt

• sexuální rizikové chování

• závislostní chování (adiktologie)

• okruh poruch spojených se syndromem týraného a zaned. dítěte

• spektrum poruch příjmů potravy



CO JE EFEKTIVNÍ
• Dlouhodobá a kontinuální práce

• Časová provázanost programů

• Včasný začátek preventivních aktivit

• Reakce na aktuální potřeby

• Práce v malých skupinách (max. 30 účastníků, kruhové uspořádání)

• Aktivní účast cílové skupiny

• Interaktivita programu

• Nabídka pozitivních alternativ k rizikovému chování

• Orientace na změnu postojů



CO JE POTŘEBNÉ

• Zapojení třídního učitele!

• Přenos kompetencí na školu (pedagogy)



CO NENÍ EFEKTIVNÍ

• Pouhé předávání informací

• Odstrašující příklady, moralizování

• Krátkodobé nepravidelné aktivity

• Programy bez interaktivních prvků

• Programy poskytované osobami bez dostatečných zkušeností nebo respektu

• Kampaně ve sdělovacích prostředcích

• Spoléhání na jeden typ programů bez zapojení dalších komunitních aktivit a rodičů

• Školní politika nulové tolerance

• Testování žáků na drogy

• Návštěvy policistů se psy



CERTIFIKACE SE TÝKÁ:

Programů specifické školské 
primární prevence rizikového chov.

1. Všeobecná primární prevence

2. Selektivní primární prevence

3. Indikovaná primární prevence



Prevence
Sekundární

Primární

Terciární

Selektivní IndikovanáVšeobecná

Drogy Šikana Agrese Sex PPP

Specifická
Nespecifická



Certifikace PPRCH

Je dobrovolná…

Je garancí kvality programu (a organizace)

Zajišťuje bezpečí pro účastníky (děti) 

Zajišťuje efektivitu vynakládaných finančních 
prostředků



Historie
2006 - 2011 

Pouze oblast primární prevence užívání návykových látek

2012 - revize v rámci projektu VYNSPI

rozšíření Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů 

na všechny oblasti rizikového chování, podpořeno materiály, které 

vznikly v rámci VYNSPI

2013 - obnovení činnosti 

zřízeno pod NÚV, který je MŠMT pověřen k hodnocení kvality 

poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování



Proces hodnocení kvality PP RCH

1. ORGANIZACE: Žádost, zaslání dokumentace, termín místního šetření

2. NUV: Sestavení tříčlenného týmu - složen z proškolených odborníků

3. TÝM: Prostudování dokumentace

Místní šetření – výjezd do organizace a návštěva programu

Závěrečná zpráva a protokol – návrh výsledku

4. Výbor  MŠMT: návrh výsledku



Koncepce poskytovaného programu

Operační manuál

Vnitřní předpisy zařízení

Organizační a provozní řád zařízení

Plán práce nebo projekt, podle 
kterého organizace pracuje

Manuál programu

Vyplněný číselník programu PPRCH

Souhlas dalších subjektů s účastí 
certifikátora na programu

Dva zpětnovazebné dotazníky od škol

Proces hodnocení kvality PP RCH



Proces hodnocení kvality PP RCH



Proces hodnocení kvality PP RCH





Nároky Standardů:

• Písemně zdokumentované postupy

• Personální nároky

• Supervize

• Evaluace programu

• Práva účastníků



Nároky Standardů:

Volně dostupné na webu NÚV

Ve čtvrtek 16. června školení





Od obnovení 2013 - 2015:

 99 programů PPRCH 

 15 programů nevyhovující

 84 vydaných certifikátů

 Pokryty všechny kraje až na Karlovarský







Kontakty

Adresa: 

Národní ústav pro vzdělávání - Pracoviště pro 
certifikace

Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9

Telefon: 774 089 189

Emaily: certifikace@nuv.cz

Roman Petrenko: roman.petrenko@nuv.cz



Děkuji za pozornost
a vaše případné dotazy

roman.petrenko@nuv.cz

mailto:roman.petrenko@nuv.cz

