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Sekce pro všeobecné vzdělávání

Sekce pro analýzy, kvalifikace, odborné 
vzdělávání

Sekce pedagogicko-psychologické 
poradenství, prevence a institucionální 
výchovy
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... oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu          
a prevenci rizikového chování



Činnost oddělení
Uskutečňujeme výzkumy

Vytváříme strategické a koncepční materiály 

Zjišťujeme, v čem se odborníci dané oblasti chtějí 
dále vzdělávat a připravujeme vzdělávací aktivity 

Organizujeme příležitosti po metodickou podporu 
odborníků 

Vydáváme publikace, články, výstupy výzkumů

Podílíme se na přípravě a připomínkování legislativy



Činnost oddělení - aktuálně
Vytvoření a následné zavádění standardů 
kvality pro ÚV

Tvorba standardů kvality pro střediska 
výchovné péče

Analytické úkoly v oblasti ústavní výchovy



Činnost oddělení - aktuálně
Certifikace programů primární prevence

Příprava metodických doporučení k šikaně a 
hazardu

Participace na rozvoji výkaznického systému v 
prevenci

Příprava vzdělávacího programu pro krajské 
koordinátory prevence a v budoucnu také pro 
metodiky prevence v PPP









Metodik prevence 

v PPP

Analýza činností 

Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Vladimír Jarošík, PhDr. Helena Pacnerová

Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového chování

a Pracoviště pro certifikace

Národní ústav pro vzdělávání

21. září 015



Vzdělání, praxe & úvazky

 Vzdělání 

 91,2% respondentů ukončené VŠ(Mgr., PhDr. a vyšší), ostatní 

minimálně Bc.

 Praxe

 průměrně 6,9 let, nejčastěji 5 let (13 % MP)

 Úvazek 

 v průměru na jednoho metodika 0,5 úvazku, nejčastěji mezi 

0,4-0,6, dále viz následující tabulka

Velikost úvazku 0 – 0,39 0,4 – 0,6 0,61 – 1

Počet metodiků 29,8 % 43,2 % 27 %





Vzdělávací programy na 2016/17:
Práce s rodiči a sourozenci klientů s poruchami chování
Jak zvládnout problémovou třídu
Prevence rizikového chování v základní škole praktické
Vedení třídnických hodin jako základ prim. prevence na škole
Úvod do motivačních rozhovorů
Svalová progresivní relaxace (Jacobsonovametoda)
Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro 
školské poradenské pracovníky
Primární prevence v podmínkách školy - tvorba a realizace 
minimálního preventivního programu
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