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2 Přílohy

Příloha č. 1: Otázky pro polostrukturovaný rozhovor 

Identifikační  údaje:  iniciály,  pozice,  pohlaví,  věk,  počet  let  praxe,  termín  +  délka 
rozhovoru

VLASTNÍ ROLE V POLITICE PRIMÁRNÍ PREVENCE

1) Jak byste popsal/a náplň Vaší práce?

2) Jak hodnotíte Vaše pracovní podmínky pro vykonávání vaší práce?

3) Podle čeho hodnotíte svoji  práci jako dobře vykonanou? A kdy naopak máte 
pocit, že to mohlo dopadnout lépe?

4) Jak získáváte zpětnou vazbu na svoji práci?

5) Kde získáváte potřebnou podporu pro vykonávání vaší práce? S kým se radíte?

VNÍMÁNÍ PROBLEMATIKY 

6) Jak často se setkáváte s problémy spojenými s konzumací alkoholu či kouřením 
u dětí a mladistvých? Proč tomu tak podle vás je?

7) Jaké jsou podle vás příčiny tak vysokého počtu dětí a mladistvých, kteří kouří či 
pravidelně konzumují alkohol?

8) Co by podle Vás pomohlo ke snížení počtu dětí a mladistvých konzumujících 
alkohol? A co ke snížení počtu dětí a mladistvých, kteří kouří?

VNÍMÁNÍ OSTATNÍCH AKTÉRŮ V POLITICE PRIMÁRNÍ PREVENCE

9) Jak funguje Vaše spolupráce s ostatními aktéry v politice primární prevence?

10) Jaké kroky by podle vás měly učinit následující instituce, aby došlo ke snížení 
počtu mladistvých závislých na alkoholu či tabáku? 

a. ŠKOLA

b. OBEC

c. NEZISKOVÉ ORGANIZACE

d. KRAJ

e. MŠMT

11) Myslíte  si,  že  je  téma  prevence  alkoholu  a  tabáku  dostatečně  obsaženo  v 
minimálních preventivních programech škol?

SYSTÉMOVÉ VYMEZENÍ POLITIKY PRIMÁRNÍ PREVENCE

12) Znáte  a  využíváte  metodické  materiály  týkající  se  prevence  proti  alkoholu  a 
tabáku? 

13) Pomohlo  by vám,  kdyby se  rozšířily  či  jinak  upravily  příslušné metodiky či 
legislativa? 
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14) Je podle vás současně nastavená politika primární prevence efektivní? Pokud 
ano, tak proč? Pokud ne, tak proč?

15) Jaké jsou podle vás hlavní překážky a nedostatky politiky primární prevence?

16) Jak byste tyto překážky a nedostatky řešil/a?
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Příloha č.  2: Standardní činnosti  školního metodika prevence podle vyhlášky č. 
72/2005  Sb.,  o  poskytování  poradenských  služeb  ve  školách  a  školských 
poradenských zařízeních 

II.I. Metodické a koordinační činnosti

1.  Koordinace  tvorby,  kontrola,  evaluace  a  participace  při  realizaci 
minimálního preventivního programu školy.

2.  Koordinace  a  participace  na  realizaci  aktivit  �školy  zaměřených  na 
prevenci  záškoláctví,  závislostí,  násilí,  vandalismu,  sexuálního  zneužívání, 
zneužívání  sektami,  rasismu  a  xenofobie,  prekriminálního  a  kriminálního  chování, 
rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

3.  Metodické  vedení  činnosti  pedagogických  pracovníků  �školy  v  oblasti 
prevence  rizikového chování.  Vyhledávání  a  nastavení  vhodné podpory  směřující  k 
odstranění rizikového chování.

4.  Koordinace  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  školy  v  oblasti  prevence 
rizikového chování.

5.  Individuální  a  skupinová  práce  se  žáky  a  studenty  s  obtížemi  v  adaptaci, 
se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně 
ovlivňují jejich vzdělávání.

6.  Koordinace  přípravy  a  realizace  aktivit  zaměřených  na  zapojování 
multikulturních  prvků  do  vzdělávacího  procesu  a  na  integraci  žáků/cizinců; 
prioritou  v  rámci  tohoto  procesu  je  prevence  rasizmu,  xenofobie  a  dalších  jevů, 
které souvisejí s přijímáním odlišností.

7.  Koordinace  spolupráce  školy  s  orgány  státní  správy  a  samosprávy,  které 
mají  v  kompetenci  problematiku  prevence  rizikového  chování,  s  metodikem 
preventivních  aktivit  v  poradně  a  s  poradenskými,  terapeutickými,  preventivními, 
krizovými,  a  dalšími  odbornými  pracovišti,  zařízeními  a  institucemi,  které  působí 
v oblasti prevence rizikového chování. 

8.  Kontaktování  odpovídajícího  odborného  pracoviště  a  participace  na 
intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

9.  Shromažďování  odborných  zpráv  a  informací  o  žácích  v  poradenské  péči 
specializovaných  poradenských  zařízení  v  rámci  prevence  rizikového  chování  v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10.  Vedení  písemných  záznamů  umožňujících  doložit  rozsah  a  obsah  činnosti 
školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

II.II. Informační činnosti

1.  Zajišťování  a  předávání  odborných  informací  o  problematice  rizikového 
chování,  o  nabídkách  programů  a  projektů,  o  metodách  a  formách  specifické 
primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2.  Prezentace  výsledků  preventivní  práce  školy,  získávání  nových  odborných 
informací a zkušeností.
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3.  Vedení  a  průběžné  aktualizování  databáze  spolupracovníků  školy  pro  oblast 
prevence rizikového chování,  zejména orgánů státní  správy a samosprávy,  středisek 
výchovné  péče,  poskytovatelů  sociálních  služeb,  zdravotnických  zařízení,  Policie 
České  republiky,  orgánů  sociálně-právní  ochrany  dětí,  nestátních  organizací 
působící  v  oblasti  prevence,  center  krizové  intervence  a  dalších  zařízení, 
institucí a jednotlivých odborníků.

4.  Předávání  informací  a  zpráv  o  realizovaných  preventivních  programech 
zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému 
zařízení. 

5.  Vedení  dokumentace,  evidence  a  administrativa  související  se  standardními 
činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o 
realizovaných  preventivních  programech  školy  pro  potřeby  zpracování  analýz, 
statistik a krajských plánů prevence.

II.III. Poradenské činnosti

1.  Vyhledávání  a  orientační  šetření  žáků  s  rizikem  či  projevy  rizikového 
chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, 
případně  zajišťování  péče  odpovídajícího  odborného  pracoviště  ve  spolupráci  s 
třídními učiteli.

2.  Spolupráce  s  třídními  učiteli  při  zachycování  varovných  signálů  spojených 
s  možností  rozvoje  rizikového  chování  u  jednotlivých  žáků  a  tříd  a  participace  na 
sledování  úrovně  rizikových  faktorů,  které  jsou  významné  pro  rozvoj  rizikového 
chování ve škole.

3.  Příprava  podmínek  pro  integraci  žáků  se  specifickými  poruchami  chování  ve 
škole  a  koordinace  poskytování  poradenských  a  preventivních  služeb  těmto  žákům 
školou a specializovanými školskými zařízeními. 
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Příloha č. 3: Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu 
v oblasti adiktologie pro žáky v I. a II. ročníku v rozsahu 2 hod. týdně (Miovský, 
2012, str. 67-70)

Znalosti:
 Ví, že existují návykové látky, a základní z nich zná.
 Chápe, že některé látky, které jsou běžně doma, mohou být nebezpečné a měly 

by být bezpečně skladovány.
 Ví, že je zakázáno některé látky vlastnit – drogy.
 Rozlišuje, že alkohol a tabák jsou také drogy, přestože není zakázáno je vlastnit.
 Ví, že nemá nic přijímat a konzumovat od cizích osob.
 Vnímá rozdíly mezi zdravým životním stylem a užíváním drog.
 Chápe hodnotu zdraví a vidí nevýhody špatného zdravotního stavu. 
 Zná doporučení, jak udržovat duševní zdraví a zdravý životní styl.

Dovednosti:
 Umí rozpoznat, co je a co není poživatelné.
 Umí doma uložit léky na bezpečné místo.
 Používá své znalosti o zásadách bezpečného chování – umí poznat nebezpečná 

místa a vyhnout se jim.
 Uplatňuje doporučené způsoby, jak odmítnout drogu.
 Umí identifikovat neznámou a potencionálně nebezpečnou látku.
 Umí pojmenovat základní rizika spojená s užíváním alkoholu, tabáku a dalších 

drog – včetně zneužívání léků.
 Uplatňuje své znalosti o významu zdraví a integruje je do svého životního stylu.

Způsobilosti:
 Má  jasně  profilované  znalosti,  dovednosti  a  postoje  ve  vztahu  k volně 

dostupným lékům (např. v domácí lékárničce atd.).
 Aplikuje strategie odmítnutí nabízené látky nabízené cizí či podezřelou osobou.
 Je schopen identifikovat a aplikovat znalosti a dovednosti ve vztahu k rizikovým 

místům a přizpůsobit své jednání situaci na takových místech.
 Dokáže předcházet rizikovým situacím (nezdržuje se na nebezpečných místech, 

vyhýbá se těmto místům v rizikových hodinách).
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Příloha č. 3: Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu 
v oblasti adiktologie pro žáky v III. a IV. ročníku v rozsahu 2 hod. týdně (Miovský, 
2012, str. 67-70)

Znalosti:
 Zná zákony omezující kouření, užívání alkoholu a nelegálních drog.
 Ví  o  hlavních  negativních  (společenských  i  zdravotních)  důsledcích  užívání 

drog. 
 Ví, co má udělat, když se dozví, že jeho kamarád užívá drogy.
 Zná  strategie,  jak  odmítnou  drogu,  když  mu  ji  nabídne 

kamarád/spolužák/rodič/cizí osoba.
 Ví na koho se ve škole obrátit v případě problémů s užíváním návykových látek.
 Má přehled o organizacích poskytujících pomoc mimo školu, včetně kontaktů a 

telefonních čísel.

Dovednosti:
 Je schopen korigovat své chování na základě pochopení důsledků a zdravotních 

rizik návykových látek.
 Má vnitřní morální přesvědčení, že nechce užívat drogy.
 Umí nasměrovat kamaráda, který se dostane do problémů kvůli užívání drog.
 Umí odmítnout drogu od blízké či cizí osoby.
 Realizuje se ve hledání pomoci v případě užívání drog.
 Umí sám vyhledat odbornou pomoc v případě problémů s užíváním návykových 

látek.
 Uplatňuje své komunikační dovednosti ve spolupráci se službami poskytujícími 

poradenskou pomoc.

Způsobilosti:
 Je způsobilý aplikovat osvojené znalosti a dovednosti v přístupu k návykovým 

látkám (tj. zná jejich rizika apod.)
 Zvládne aplikovat strategie odmítnutí drogy nabízené od blízké či cizí osoby.
 Je  schopen  požádat  o  pomoc  v případě  užívání  drog  a  přijít  za  příslušným 

školním metodikem prevence.
 Spolupracuje při řešení problémů svého kamaráda/sourozence/rodiče, který má 

problémy se závislostí. 
 Zvládne komunikovat s psychology/pedagogy či policií při vyšetřování užívání 

drog ve škole.
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Příloha č. 4: Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu 
v oblasti adiktologie pro žáky v V. a VI. ročníku v rozsahu 4 hod. týdně (Miovský, 
2012, str. 67-70)

Znalosti: 
 Zná informace o jednotlivých kategoriích návykových látek.
 Identifikuje zdravotní rizika a škodlivé následky užívání drog.
 Rozpozná pozitivní a negativní účinky alkoholu.
 Chápe nebezpečí a rizika spojená s kouřením tabáku.
 Je informován o sociálních faktorech a dopadech užívání drog.
 Má přehled o možnostech jak a kde trávit volný čas.
 Zná alternativy, jak naplnit potřebu vyhledávání nových zážitků a vzrušení.
 Má základní znalosti  o možnostech a úskalích komunikace a řešení sporů ve 

vrstevnické skupině.
 Zná příklady technik jak zvládat stres a negativní emocionální stavy.
 Rozpozná, jak identifikovat skrytou reklamu na tabák a alkohol.
 Rozumí pojmu vlastní hodnota.
 Rozumí pojmu vnímání vlastní účinnosti.

Dovednosti:
 Uplatňuje své znalosti o vlivu drog na zdraví člověka.
 Umí rozpoznat uživatele drog dle typu návykové látky.
 Umí identifikovat rizika spojená s kouřením tabáku.
 Prokazuje schopnosti a dovednosti odmítnout drogu.
 Používá konstruktivní strategie řešení problémů.
 Organizuje si svůj čas vhodným způsobem, aniž by vyhledával rizikové činnosti.
 Umí řešit vrstevnické konflikty a nepodléhat tlaku skupiny týkajícímu se užívání 

návykových látek.
 Ovládá alespoň nějakou metodu zvládání emocí a zátěžové situace.
 Umí odolat tlakům médií a kriticky posoudit reklamu na tabák a alkohol.
 Má kladný vztah k sobě a vlastnímu zdraví.
 Uplatňuje kontrolu nad svými činy a  vnímá se jako aktivní  činitel  v procesu 

řízení vlastního života.

Způsobilosti:
 Je způsobilý aplikovat svoje znalosti o vlivu drog na zdraví.
 Aplikuje  obecné  znalosti  a  dovednosti  týkající  se  komunikace  v oblasti 

mezilidských vztahů.
 Zvládá usměrnit projevy negativních emocí.
 Je schopen nepodléhat depresivní náladě a negativním myšlenkám.
 Dokáže používat konstruktivní postupy řešení problémů a sporů.
 Je schopen aktivně odpočívat.
 Dokáže preferovat skupinu vrstevníků, kteří neinklinují k užívání návykových 

látek.
 Je schopen vyhledávat takové formy zábavy a skupiny, které uspokojí potřebu 

vzrušení a nových zážitků, ale neinklinují k užívání návykových látek.
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 Dokáže  aplikovat  na  modelových  situacích  vztah  mezi  zvládáním  stresu  a 
prožívanou úzkostí a návykovými látkami.

 Zvládne se adaptovat  na změny v prostředí  a  flexibilně řešit  nové či  obtížné 
situace. 

 Je schopen řídit svůj život a náročné situace vnímat jako výzvy.
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Příloha č. 5: Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu 
v oblasti adiktologie pro žáky v VII., VIII. A IX. ročníku v rozsahu 2 hod. týdně 
(Miovský, 2012, str. 67-70)

Znalosti:
 Zná chemické, biologické, zdravotní a sociální účinky drog.
 Zná základní motivy, proč lidé experimentují s drogami.
 Identifikuje specifické účinky návykových látek na mozek a psychické procesy a 

stavy.
 Rozpozná krátkodobé a dlouhodobé účinky drog na tělesné a kognitivní funkce.
 Má znalosti o školních předpisech týkajících se užívání drog.
 Chápe právní důsledky užívání, uchovávání a distribuce drog.
 Orientuje se v základní trestní problematice drog.
 Zná pozitivní vliv relaxace, duševní hygieny a aktivního odpočinku na zdraví.  
 Rozumí zásadám zdravého životního stylu a ví, co obnáší jeho realizace. 
 Rozumí pojmu vnitřní zdroje.

Dovednosti:
 Umí identifikovat hlavní zdravotní a společenské dopady užívání drog.
 Realizuje se v diskusích o rizicích návykových látek.
 Zachovává si negativní postoje k užívání drog.
 Umí vysvětlit své postoje a chování z pohledu zachování a podpory zdraví.
 Má osvojené základní znalosti o užívání drog ve škole.
 Umí se orientovat v základní právní legislativě týkající se distribuce, držení a 

užívání drog.
 Vykazuje  schopnost  formulovat  své  cíle,  hodnoty  a  životní  priority 

neztotožnitelné s užíváním drog.
 Orientuje se při řešení konfliktu spíše na problém a jeho řešení než na vlastní 

osobu a emoce.
 Umí pracovat s nudou. 

Způsobilosti:
 Aplikuje  osvojené  znalosti  a  dovednosti,  postoje  a  hodnoty  ve  vztahu 

k abstinenci.
 Je  schopen  odolat  tlaku  vrstevnické  skupiny  a  udržovat  přátelské  vztahy 

navzdory určitým rozdílům.
 Dokáže aplikovat osvojené znalosti a dovednosti vzhledem k prevenci a podpoře 

zdraví.
 Je  schopen  používat  své  znalosti  ve  vztahu  k dodržování  školních  a 

společenských pravidel.
 Zvládne upřednostnit racionální řešení problémů před impulzivním jednáním. 
 Je způsobilý komunikovat se specializovanými službami (linka důvěry, krizové 

či kontaktní centrum).   
 Dokáže se vyrovnat s vlastním pocitem selhání a neúspěchem.
 Je schopen vyjádřit své pocity různými způsoby (tanec, hudba, drama, kresba, 

atd.)
 Je způsobilý si stanovit reálné cíle, které vylučují užívání drog.
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