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1. Popis současného stavu a zdůvodnění potřebnosti programu 

1.1 Charakteristika poradenského zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků je školské poradenské zařízení poskytující služby pedagogicko- 

psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou 

pomoc při výchově dětí a při procesu vzdělávání žáků všech stupňů škol. Činnost zařízení 

upravuje vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských zařízeních, ve znění vyhlášky č.197/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2016. 

 

1.2 Charakteristika odloučeného pracoviště PPP Chomutov 

V daném školním roce působí na pracovišti tyto pracovnice: 

Vedoucí pracoviště, speciální pedagog – Mgr. Kateřina Kaneová 

Psycholog – Mgr. Elena Lazarevská 

Psycholog – Mgr. Hana Kloudová 

Psycholog – Bc. Lucie Fejferová 

Psycholog – Bc. Nikol Rauerová 

Speciální pedagog – Mgr. Hana Švarcová 

Speciální pedagog – Mgr. Blanka Fárová 

Speciální pedagog – Mgr. Jaroslava Kovářová 

Speciální pedagog – Mgr. Michaela Kostelejová 

Speciální pedagog – Mgr. Iva Nepokojová 
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Speciální pedagog, metodik prevence – Mgr. Leona Veselá 

Sociální pracovnice – Mgr. Pavla Roglová 

Sociální pracovnice – Kamila Ertlová, Dis 

Asistentka vedoucího – Markéta Šťastná 

 

1.3 Charakteristika spádové oblasti 

Metodik prevence PPP zajišťuje metodické vedení ŠMP v regionu Chomutovska.  

Město Chomutov se nachází v západní části Ústeckého kraje, rozkládá při okraji 

podkrušnohorské pánve na jižním úpatí Krušných hor. Zaujímá plochu 29,26 km² a žije zde 

necelých 49 tisíc obyvatel. Na severovýchodě stavebně splývá s městem Jirkov, kde ve 

městě samotném žije asi 20 tisíc obyvatel. Do chomutovského regionu patří i další městečka, 

vesnice – Strupčice, Údlice, Spořice, Kovářská, Vysoká Pec, Březno u Chomutova, Vejprty.  

Mezi rizikové faktory této oblasti patří zvýšená nezaměstnanost a lidé žijící na sociálních 

dávkách. V poslední době vzrůstá drogová a pouliční kriminalita, agresivní chování. 

 

1.4 Počet a typ škol a školských zařízení ve spádové oblasti 

Chomutov - 14 MŠ, 15 ZŠ (z toho 1 soukromá), 1 ZUŠ, 1 ŽS praktická, 1 ZŠ speciální a MŠ, 

4 SŠ, 1 DDM, 1 DD 

Jirkov – 1 MŠ (sdružuje 10 MŠ), 4 ZŠ, 1 SŠ, 1 DDM   

Strupčice – 1 MŠ a MŠ 

Vysoká Pec – 1 MŠ a MŠ (I. a II. třída) 

Spořice – 1 MŠ a MŠ  

Údlice – 1 MŠ a MŠ  

Březno u Chomutova -  1 MŠ a MŠ  

Vejprty – 1 MŠ a MŠ  

Kovářská – 1 MŠ a MŠ  

 

1.3 Náplň práce metodika prevence 

Rámcová náplň práce: Činnost metodika prevence v PPP se řídí Vyhláškou č. 72/2005 Sb. 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky 

č.197/2016 Sb. MP PPP poskytuje metodickou pomoc pedagogům při řešení projevů 

rizikového chování na školách, pomoc školám při tvorbě MPP a při tvorbě projektů primární 

prevence, zajišťuje osvětovou a přednáškovou činnost v oblasti prevence rizikového 

chování, realizuje programy primární prevence pro žáky základních a středních škol, 

uskutečňuje diagnostiku vztahů v třídních kolektivech a následnou práci s ohroženými 

třídními kolektivy. 

MP PPP spolupracuje s dalšími institucemi, v jejichž působnosti jsou rizikové projevy 
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chování (Policie ČR, OSPOD, K-centrum, Občanské sdružení Světlo Kadaň, Probační a 

mediační služba, dětští a odborní lékaři, aj.).  

Zúčastňuje se realizace projektů primární prevence rizikového chování. Spolupracuje s 

metodičkami z dalších pracovišť PPP ÚK, vede standardní agendu a dokumentaci na úseku 

prevence rizikového chování. 

Sebevzdělávání v oblasti prevence probíhá v rámci odborných Sekcí primární prevence, 

odborných seminářů a supervizi. 

Metodička prevence spolupracuje s psychologem Mgr. Hanou Kloudovou a sociálním 

pracovnicí Mgr. Pavlou Roglovou. 

 

1.4 Vnitřní informační zdroje 

MP PPP má k dispozici odbornou a metodickou literaturu, odborné časopisy, CD týkající se 

prevence rizikového chování. Informace o prevenci včetně veškerých odkazů, dokumentů a 

nabízených službách jsou uvedeny na webových stránkách PPP Teplice: 

www.pppuk.cz: https://www.pppuk.cz/primarni-prevence 

Poradna Chomutov/primární prevence:  

https://www.pppuk.cz/poradny/chomutov/primarni-prevence 

 
 
1.5 Současný stav prevence rizikového chování ve spádové oblasti 

Metodička prevence navazuje spolupráci se školami a organizacemi, které se nacházejí 

v regionu Chomutova. Pravidelně školám poskytuje nabídky dalšího vzdělávání, konání 

seminářů, přináší jim nové informace z oblasti. Elektronickou formou jsou pravidelně 

rozesílány nejrůznější informační materiály, nabídky, letáky aj. Pravidelně svolává setkání 

metodiků prevence pro ZŠ a SŠ.  

 

PPP Chomutov školám nabízí v oblasti primární prevence tyto služby: 

 Adaptační programy pro nově vzniklé skupiny, kolektivy – vhodné pro žáky 6. tříd,  

1. ročníky SŠ 

 Preventivní programy pro podporu dobrých vztahů ve třídě – vhodné pro žáky 3 - 4. 

tříd  

 Realizace intervenčních programů v problémových třídách 

 Zjišťování školního klimatu a vztahů ve třídě, diagnostika třídního kolektivu 

 Metodické vedení při řešení problémové situace ve třídě 

 Metodická podpora při řešení výskytu rizikového chování ve škole  

 Konzultace k sestavování preventivního programu školy 

 Zprostředkování kontaktů na organizace z oblasti primární prevence 

 Poradenství rodičům v oblasti rizikového chování 
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2. Cíle PPP 

Dlouhodobé cíle preventivního programu PPP vycházejí ze Strategie primární prevence 

rizikových projevů PPP ÚK. 

Krátkodobé cíle jsou vymezeny na období jednoho roku, vycházejí z požadavků škol. 

 

Krátkodobé cíle PPP jsou zformulovány na období jednoho roku. 

 Pokračovat ve spolupráci se ZŠ, SŠ a MŠ 

 Motivovat školy k využívání dotačních programů -  prevence rizikových chování ÚK 

 Motivovat školy pro využívání systému evidence preventivních aktivit SEPA 

 Realizovat školní preventivní a intervenční programy 

 Poskytovat metodické vedení metodiků prevence  

 Podporovat pedagogy v realizaci pravidelných třídnických hodin 

 Věnovat podporu začínajícím metodikům prevence 

 Podporovat rozšíření preventivních aktivit ve školách 

 Organizovat setkání metodiků prevence 

 Mapovat nabídku preventivních programů 

 Vést pedagogy k větší samostatnosti a uvědomění si profesních kompetencí a limitů 

při řešení problému s rizikových chováním  

 Informovat pedagogy o dalším vzdělávání, aktivitách a možnostech oblasti primární 

prevence 

 

 

Zpracovala: 

Mgr. Leona Veselá, speciální pedagog, metodik prevence PPP Chomutov 

V Chomutově dne: 12. 9. 2019 

 

 

 

 
 

 

 


