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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 

Minimální preventivní program kontinuálně navazuje na koncept teoreticky 

rozpracovaný a v denní praxi při práci s dívkami realizovaný v předešlém období. Tento 

dokument je základem pro tvorbu minimálního preventivního programu pro daný 

školní rok, který ho konkretizuje do aktuální podoby. Pro tvorbu MPP a celkovou 

úspěšnou práci v oblasti prevence sociálně-patologických jevů ve školských zařízeních je 

k dispozici úplné znění stávajících dokumentů na webových stránkách MŠMT. Základní 

znalost a orientace v této legislativě je bezpodmínečně žádoucí zejména pro činnost 

školního metodika prevence. O podporu a metodickou pomoc se ŠMP může obrátit na 

metodika prevence PPP. 

Efektivní program vyžaduje spolupráci a odpovědnost na několika úrovních 

ředitel zařízení - má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu 

školní metodik - koordinuje přípravy a realizace programu (vyhláška č. 72/2005 Sb., 

příloha č. 3 – standardní činnosti ŠMP) 

pedagogický sbor - jednotliví pedagogové začleňují preventivní témata do své práce 

(přípravy) 

skupinoví vychovatelé - stěžejní úloha při naplňování MPP 

spoluspráva - participuje na přípravě a realizaci programu 

metodik prevence PPP -  zajišťuje odbornou a metodickou pomoc pro ŠMP a je 

garantem kvality programů 

spolupráce s jinými organizacemi v regionu 

Těžištěm preventivních opatření, uplatňovaných v našem výchovném ústavu, je 

s ohledem na klientelu spíše oblast indikované prevence. Většina našich dívek již má 

menší nebo i dost velké zkušenosti s návykovými látkami a dalšími sociálně-

patologickými jevy. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Indikovaná prevence se ve svém konceptu liší od prevence primární, sekundární 

a terciární. Pro účely uplatnění terciární prevence v psychiatrickém kontextu je užitečné 

odvolat se na prohlášení o konsensu vydaném Světovou psychiatrickou asociací (WPA). 

V něm jsou definovány tři hlavní cíle prevence (WPA, prosinec 2003). Primární 

prevence: byla doporučena identifikace, intervence u vysoce rizikových skupin, např. 

prenatální péče, programy zdravého startu do života, dobré rodičovství, programy  

s mnoha spolupracujícími organizacemi. Sekundární prevence: doporučuje se intervence 

v předchorobí u duševních poruch, jako jsou deprese, posttraumatická stresová porucha, 

návykové poruchy nebo psychóza. Terciární prevence: byla definována jako včasná 

intervence u duševních poruch, např. komunitní léčba nebo rehabilitace. WPA rovněž 

definovala cíle ve vzdělávání společnosti v oblasti duševních poruch (sekundární 

prevence) a zmírnění stigmatu (terciární prevence). 

Cílem intervence je u indikovaného přístupu zabránit rozvinutí poruchy (dle 

DSM-IV).  

Indikovaná prevence by měla být zaměřena spíše na závislost a související 

poškození než na počátek a užívání. Ukazatele by měly více korelovat se zneužíváním 

návykových látek, než je tomu v případě selektivních intervencí.  

      K identifikaci rizikových jedinců jsou nutné skríninkové nástroje nebo 

postupy. Ukazatele na úrovni rodiny, vrstevníků nebo komunity nejsou vhodné; naopak 

vhodné je použít ty, které se vztahují k jednotlivci (selhání ve škole, problémy se 

zákonem, zdravotní nebo duševní potíže, násilí nebo agresivita, binge drinking, 

nedodržení pravidel užívání).  

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) má 

specifickou definici indikované prevence. Podle centra jsou strategie indikované 

prevence navrženy za účelem zabránit začátku zneužívání návykových látek u jedinců s 

ranými varovnými projevy, jako je např. zhoršení prospěchu a konzumace alkoholu nebo 

jiných vstupních drog.  

Úsilí je zaměřeno na jedince s „chováním podobným chování při zneužívání, 

ovšem ne na klinické úrovni― a má za cíl je identifikovat a oslovit konkrétním 

programem.  
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KLASIFIKACE STRATEGIÍ PREVENCE 
  

Strategie prevence  Cílová populace  Příklady  Riziko/negativní  

účinky  

Náklady  

Obecná  veřejnost  

populace, která není 

identifikována  
mírou individuálního 

rizika  

imunizace v dětství;  

programy proti rozvodu v 

předmanželském 
poradenství  

nízké  výhoda: náklady na 

jednotlivce jsou nízké  

Selektivní  jednotlivci nebo skupina s 

významně vyšším rizikem 

vzniku poruchy  
riziko může být 

bezprostřední nebo 

celoživotní  
rizikové skupiny: 

biologické, psychologické, 

sociální  

předškolní programy pro 

děti z chudého prostředí  

minimální nebo žádné  výhoda: nepřevyšuje 

průměrnou míru nákladů  

Indikovaná  vysoce rizikoví jedinci s 

minimálními, avšak 

zjistitelnými příznaky, 
které jsou předzvěstí 

poruch, ale nedosahují 

míry pro stanovení 
diagnózy poruchy  

asymptomatičtí jedinci se 

známkami a symptomatičtí 
jedinci s časnými příznaky  

nácvik interakcí rodič-dítě  

pro děti s poruchami 

chování  

určité riziko  mohou být přijatelné přes 

vysoké náklady  

 

Je zmíněna důležitost vývojové psychopatologie a psychiatrického výzkumu dětí, 

jelikož jedinci s vysokým rizikem selhání při plnění vývojových úkolů (jako je škola, 

kontakty s vrstevníky) vykazují mnohdy zvýšenou náchylnost ke zneužívání návykových 

látek. Řada dětských duševních poruch vykazuje výraznou korelaci s rozvojem závislosti.  

Indikovaná prevence popisuje preventivní a individualizovaný přístup k 

osobám s vysokým rizikem zneužívání návykových látek v pozdějším životě či 

závislosti na těchto látkách. Výrazné signály vzniku pozdějších poruch spojených s 

užíváním návykových látek ukazují, jak je indikovaná prevence potřebná.  

Protože se indikovaná prevence nachází někde mezi léčbou a selektivní prevencí, 

je třeba identifikovat místa prolínání těchto definic. Pro stanovení účinnosti budou 

významným faktorem jasné definice cílových skupin pro jednotlivé intervence, založené 

na míře rizika.  

Nicméně hranice mezi jednotlivými intervencemi nejsou dány jednoznačně. U 

definice indikované prevence je její prolínání s léčbou obzvlášť zajímavé, jelikož zde se 

střetávají „dva světy“― prevence a léčby, což může působit problémy. Z tohoto důvodu 

se učitelé i vychovatelé systematicky vzdělávají v problematice prevence sociálně 

patologických jevů prostřednictvím přednášek a seminářů Zařízení pro vzdělávání a 

Služby pedagogickým pracovníkům České Budějovice, studiem odborné literatury, 

průběžně doplňované v ústavní naučné knihovně. Dle metodických pokynů spolupracují 

na odhalování jakýchkoli projevů rasismu, šikany, agrese, xenofobie apod., následně se 

s těmito poznatky pracuje při skupinové i individuální pedagogické i psychologické práci 

v souladu s pokyny Metodiky prevence sociálně patologických jevů (kolektivu autorů 

PPP Brno).  
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PRAKTICKÁ ČÁST PROGRAMU 

Minimální preventivní program kontinuálně navazuje na koncept teoreticky 

rozpracovaný a v denní praxi při práci s dívkami realizovaný v dosavadním období. 

Výkonem funkce preventisty sociálně-patologických jevů je v našem zařízení 

pověřen ústavní psycholog. Jeho úkolem je ve spolupráci s ostatními pedagogickými 

pracovníky dbát na: 

 osobnostní rozvoj dívek: zvyšováním odolnosti vůči sociálně patologickým 

jevům, upevňováním zásad zdravého životního stylu (program proti kouření), 

podporou přiměřeného sebevědomí a sebehodnocení dětí, pěstováním 

seberegulačních vlastností, zdokonalováním schopností vyrovnávat se  

se zátěžovými situacemi. 

 osvětovou a informační činnost: na výchovných skupinách i ve škole tématické 

nástěnky, besedy s odborníky pro děti i výchovné pracovníky (PhDr. Kožnar, Mgr. 

Týmal), doplňováním a aktualizací ústavní odborné knihovny pro výchovné 

pracovníky. 

 motivování k odvykací léčbě (u dívek zvýšenou měrou ohrožených rozvojem 

drogové závislosti – mají za sebou fázi experimentování a někdy i různě dlouhou 

dobu „braní“) 

  
I.      U širšího okruhu dívek vychovatelé a učitelé působí zejména prostřednictvím 

preventivních opatření v těchto oblastech: 

 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných 

postojů a způsobů chování 

 akce zaměřené na zvýšení právního vědomí – spolupráce s Policií ČR, Okresním 

státním zastupitelstvím apod. 

 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace 

alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání  apod. 

  celoústavně velmi aktuální oblast prevence kouření – na výchovných skupinách i 

při práci ve škole (viz příloha) 

 dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy – mentální 

anorexie, bulimie – opět jak školní, tak mimoškolní oblast práce 

 akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení 

rasismu a xenofobie 

 zvyšování příznivého klimatu ve třídách i ve výchovných skupinách formou 

organizování výletů, exkurzí, školy v přírodě, akcí prezentující činnost ústavu 

(jarmark) 

 široká nabídka volnočasových aktivit 
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 účast v literárních, výtvarných, sportovních soutěžích a vědomostních 

olympiádách 

 ústavní spoluspráva – je prostorem pro zapojení dívek do organizace dění 

v ústavu i ve škole, rozvíjí zodpovědnost za vzájemné soužití a prevenci problémů 

v kolektivu 

Vychovatelé ve spolupráci s odbornými pracovníky (etoped, psycholog, zdravotní 

sestra) konkrétními edukačními postupy vedou dívky k: 

 
 osvojování a upevňování zásad zdravého životního stylu (péče o zdraví, správná 

výživa, hygiena, potřeba spánku,…) 

 pravidelné organizaci dne, týdne - splnění povinností - blok odpočinku, zábavy         

 nutnosti naučit se aktivně trávit volný čas (sport, koníčky,…) 

 zvládání negativních duševních stavů (hněv, smutek, strach, úzkost)  

 pomocí relaxačních technik, tělesného cvičení, autogenního tréninku apod. 

 pěstování tzv. mediální gramotnosti (uvědomělý výběr kvalitních televizních, 

video a filmových pořadů) 

 

      Při problémech přesahujících rámec výchovné skupiny mohou dívky využívat 

schránku důvěry, volně přístupnou a přímo navázanou na psychologa zařízení. 

Souhrnně lze tedy říci, že základními kompetencemi prevence v rámci podpory 

zdraví a zdravého životního stylu jsou: 

 
 zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které 

napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a 

uvědomění si důsledků jednání 

 posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, 

konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 

 vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku 

na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry 

pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 

 formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování 

právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 

 

Hlavní důraz při práci se všemi dívkami v ústavu je v programu protidrogové 

prevence kladen na rozšiřování a zkvalitnění volnočasových aktivit dívek nabídkou 

sportovních akcí (sportovní kroužky, účast na olympiádách), pěstováním turistiky 

(programy na poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí ústavu), podporou umělecké – 
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hudební a výtvarné – činnosti (ruční práce, pořádání kulturních akcí jako jarmark, 

hudební zahradní slavnost apod., účastí na festivalu zájmové umělecké činnosti apod. 

          
 II.    U dívek již zvýšenou měrou ohrožených drogovou závislostí (závislost v různé fázi 

vývoje, nejčastěji experimentování) pracují vychovatelé a učitelé ve spolupráci 

s protidrogovým preventistou s dívkou individuálně v těchto směrech: 

 
1. Posilování, eventuálně obnovování narušených sociálních vazeb (s rodinou, 

blízkými) 

2. Práce s emocemi, výchova k zdravému sebehodnocení, sebevědomí  

(nepodceňovat se ani neprosazovat na úkor druhých) 

3. Podle stadia závislosti motivovat ke vhodné formě odvykací léčby 

Souběžně s bio-psycho-sociálním modelem přístupu k drogově závislým, 

uplatňovaným spíše v medicínské oblasti (v našem případě při péči v dětské 

psychiatrické ambulanci, kde je konkrétním dívkám poskytována komplexní lékařské 

péče, zahrnující i odpovídající, individuálně indikovanou medikaci), je v naší práci 

s touto klientelou uplatňován sociálně-pedagogický model, který se v průběhu let stává 

rovnocenným partnerem výše uvedeného. 
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SOCIÁLNÍ A SOCIÁLNĚ-PEDAGOGICKÝ PŘÍSTUP 

 

V modelu drogové závislosti tyto přístupy zdůrazňují vnější faktory: nepříznivé 

sociální prostředí, nevhodnou výchovu, chybění či ztrátu sociálních dovedností, 

schopnosti a možnosti integrovat se do komunity. 

Používanými metodami jsou zejména: 

- sociální a výchovné poradenství, vedení, intervence a asistence 

- resocializace, reedukace a rekvalifikace 

- nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, sociální komunikace a pracovních dovedností, 

často využívající chráněného prostředí (ústav, chráněné bydlení) 

 

  Sociální či sociálně-pedagogický přístup těží z rozvoje aplikovaných sociálních a 

pedagogických věd a je rovněž výrazem emancipace nezdravotnických profesí. Při 

nedostatku lékařů a klinických psychologů v oboru léčení závislostí a při trvajících 

společenských předsudcích proti „přidělení diagnózy“ nepřekvapuje, že se sociálně-

pedagogické přístupy ve světě i u nás dokáží uplatnit jako zcela samostatné řešení pro 

široký okruh uživatelů drog, především mladistvých klientů nebo naopak chronických 

toxikomanů. Jejich metody se však mohou integrovat i do rámce bio-psycho-sociálního 

modelu a lze je do jisté míry pokládat za širší součást „hlavního proudu“, jak nám 

dokládá i způsob práce nejedné psychiatrické léčebny specializované na práci s drogově 

závislými. 

 

 
 


