
Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb 
 
Pedagogicko-psychologická poradna  
§ 5 odstavce 3 bod c,d,e  
 
c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti     
nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům 
a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby 
zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků, 
  
d) poskytuje metodickou podporu škole, 
  
e) prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, 
realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence. 
 
Konkrétn ě: 

Standardní činnosti poraden 
 
Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika: 
 
1) Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální 
psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti. 
  
2) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního 
věku z důvodů nerovnoměrného vývoje. 
  
3) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního 
věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s 
výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování. 
  
4) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních 
škol a žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, 
a žáků neprospívajících. 
  
5) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad: 
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro 
specializovanou péči v rozsahu integrace, 
  
b) pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a 
chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími 
programy pro tyto žáky. 
  
6) Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako 
podklad pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech 
komplikací při volbě další školy či povolání. 
  
7) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních 
škol jako podklad pro pomoc při orientaci a přestupu na jinou střední školu. 
  



8) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních 
škol a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy. 
  
9) Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu 
nápravných programů. 
  
10) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného 
nadání žáků. 
  
Psychologická a speciálně pedagogická intervence: 
 
1) Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků 
základních škol a žáků středních škol, zákonných zástupců a pedagogických 
pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování 
krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka. 
  
2) Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s 
obtížemi v adaptaci apod.1) 
  
3) Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami 
učení, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně 
pedagogickou péči.1) 
  
4) Individuální práce se žáky základních škol a žáky středních škol s obtížemi v 
adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými a podobnými problémy, které 
negativně ovlivňují jejich vzdělávání.1) 
  
5) Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších 
odborných škol (individuální a skupinové). 
  

6) Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech 
problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka). 
  
7) Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí 
předškolního věku a žáků základních škol (popřípadě i žáků středních škol), kterým 
je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny. 
  
8) Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím 
děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a 
intervenční péče poradny (tzv. intervence ve škole pro žáky). 
  
Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, 
dokumentace : 
 
1) Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v 
základních a středních školách. 

  
2) Příprava podkladů 
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do základních a 
středních škol, 



  
b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, 
oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky. 
  
3) Při přípravě podkladů může v případech, kdy je dítě v dlouhodobé péči odborného 
lékaře a klinického psychologa, školské poradenské zařízení vycházet z podkladů a 
závěrů klinického psychologa, který tuto dlouhodobou péči dítěti poskytuje. 
  
4) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o 
děti předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol, jejichž školní 
vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost. 
  
5) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a 
středních škol v souvislosti s integrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením 
a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky. 
  
6) Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu  
s předpisy o ochraně osobních údajů. 
  
7) Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se 
standardními činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 
  
8) Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol. 

  
9) Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro 
žáky se specifickými poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických 
jevů, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají. 
 
 

Okresní metodik preventivních aktivit  
 
• zajišťuje v PPP specifickou prevenci rizikových projevů chování1 a realizaci 

preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským 
úřadem  

• zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence2, 
organizuje pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim 
individuální odborné konzultace, 

• na žádost školy pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence 
a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související 
s výskytem rizikových projevů chování ve škole, 

• udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, 
které se v kraji v prevenci angažují, 

• spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při 
vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při 
stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje, 

• pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice 
specifické prevence, 

                                                 
1  § 2 písm. c) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
2  § 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 



• minimální rozsah činnosti metodika prevence v PPP je 0,5 úvazku, 
doporučený rozsah činnosti je plný úvazek3.  Představa MŠMT – realita je ale 
jiná, problematika tvorby rozpočtu a počet odborných pracovníků na počet 
potenciálních klientů.  

 
Funkční náplně 
 
• pracuje v pedagogicko psychologické poradně nebo středisku výchovné péče  
• je garantem jednotlivých minimálních preventivních programů škol a školských 

zařízení na úrovni okresu, 
• spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence při organizaci 

pravidelných pracovních porad (seminářů) školních metodiků prevence 
jednotlivých typů škol a zařízení na úrovni kraje a svolává pravidelné 
operativní porady pro instituce na úrovni okresu. V rámci těchto setkávání: 
 
• přenáší informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci sociálně 

patologických jevů v resortu školství, 
• poskytuje školním metodikům prevence přehled o obsahu a kvalitě aktivit 

státních i nestátních organizací, které s nabídkou svých aktivit vstupují do 
škol a školských zařízení, 

• aktualizuje kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní 
zařízení, 

• doporučuje odbornou i populární literaturu a videonahrávky vhodné pro 
preventivní výchovu,  

• pomáhá zavádět nové či osvědčené metodické postupy do přímé práce 
školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti 
primární prevence, 

• na základě aktualizace svého přehledu o odborném vzdělání školních 
metodiků prevence doporučuje formy vhodné pro jejich další vzdělávání v 
oblasti preventivní práce (dle priorit a zavedeného systému přes resort 
MŠMT - postgraduální typ základní, rozšiřující, a dle nabídek na regionální 
i celostátní úrovni), 

• má zavedeny pravidelné konzultační hodiny pro školní metodiky prevence 
(alespoň 1/2 dne v týdnu),  
• formou osobních návštěv ve školách a školských zařízeních pomáhá řešit 

aktuální problémy související s výskytem drogového experimentu, hry na 
výherních automatech, šikanování, šíření návykových látek, drobné trestné 
činnosti apod., 

• průběžně mapuje situaci v oblasti výskytu sociálně patologických jevů v 
jednotlivých školách a školských zařízeních v okrese,  

• pravidelně udržuje kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, 
které se v prevenci v okrese angažují, 

• spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při 
vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při 
stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje, 

• podle zájmu ze strany školních metodiků prevence může pomáhat 
odbornou radou při vypracovávání projektů a zajišťování finančních zdrojů, 

                                                 
3 § 5 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 



• pečuje o svůj osobnostní a odborný rozvoj, má povinnost dalšího 
vzdělávání ve své profesi a v oblasti prevence, 

• účastní se pravidelných setkání okresních metodiků preventivních aktivit 
organizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajským 
školským koordinátorem, Institutem pedagogicko-psychologického 
poradenství, resp. školskými poradenskými a preventivními zařízeními za 
účelem výměny zkušeností okresních metodiků v rámci ČR, 

• spolupracuje s pedagogickými fakultami v oblasti vzdělávání školních 
metodiků prevence v rámci Národní vzdělávacích osnov. 

 
 
Škola  
§ 7 
Škola 
 
 (1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování 
poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem 
prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s 
dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole 
může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. 
  
 (2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím 
počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: 
  
a) prevenci školní neúspěšnosti, 
  
b) primární prevenci sociálně patologických jevů, 
  
c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu 
vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 
  
d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním 
znevýhodněním, 
  
e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, 
  
f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů 
pro jeho snižování a 
  
g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 
pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ředitel  
 
Vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména: 

� zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na 
primární prevenci sociálně patologických jevů, 

� koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním 
Minimálního preventivního programu a začleněním Školního preventivního 
programu do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy4 

� řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických 
jevů ve škole5, 

� jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který 
má pro výkon této činnosti odborné předpoklady, případně mu umožní studium 
k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů6, 

� pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické 
primární prevence7 a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými 
zástupci ve škole, 

� podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, 
školního psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších 
pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování 
Minimálního preventivního programu8, 

� spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským 
koordinátorem prevence, 

� podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na využívání 
volného času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a 
spolupráci se zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.9 

 

Školní metodik prevence  
 

� koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve 
škole nebo školském zařízení, podle aktuálních potřeb a podmínek program 
inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje  jeho účinnost, 

� odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně 
vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do 
výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. 
oblasti preventivní výchovy, 

� poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy nebo školského zařízení 
odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných 
preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními, 

                                                 
4 § 18 písm. c)  zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, § 5 odst. 3 a § 29 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
5  § 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
6  § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, § 9 
odst. 1 písm. c) a odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků. 
 
7  § 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
8 § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
9  § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). 



� navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci 
Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy 
nebo zařízení, 

� sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy nebo školského zařízení 
rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k 
včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje 
pracovníky školy nebo školského zařízení o způsobech řešení krizových 
situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo 
školském zařízení, 

� uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou účelnost a 
lze u nich měřit efektivitu, 

� spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. 
krajským školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad 
organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací 
z jejich obsahu, 

� spolupracuje na základě pověření ředitele školy nebo školského zařízení  se 
školskými a  a delšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se 
zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími 
sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, 
jejich zákonných zástupců a  pracovníků školy nebo školského zařízení o 
činnosti těchto institucí a organizací, 

� zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy 
nebo školského zařízení pro okresního metodika prevence, popř. krajského 
školského koordinátora prevence. 

 
 
 


