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MŠMT

• rozvoj SV je podpořen dotací MŠMT č. 0027/PP/2016



Dnes na programu

• On-line systém výkaznictví preventivních aktivit (SV):

• Co je SV?

• Proč to všechno?

• Kdo a kdy s SV pracuje?

• Potřeba zpětné vazby

• Jak SV vypadá?



Co je SV?

• SV je nástroj pro shromažďování a evidenci minimálního 
objemu informací o činnostech v oblasti školské PPRCH u 
uplynulém školním roce.

• SV vychází z koncepce MPP 

• SV by měl být srozumitelný, časově únosný a jednotný pro 
všechny školy a školská zařízení v České republice. 



Cíle SV

• Snahou je optimalizovat administrativní zátěž ŠMP, MP, KŠKP, 
MŠMT.

• Sjednotit obsah, objem a způsob sledování realizovaných 
preventivních aktivit ve všech školách a školských zařízeních.

• Zavést jednotnou podobu výkazu preventivních aktivit na 
národní úrovni, tedy unifikovanou podobu zpráv o stavu 
realizace MPP a dalších preventivních intervencí ve školách.



Cíle SV

• SV jako nástroj k (vlastní) reflexi a (auto)evaluaci 
realizovaných preventivních aktivit na škole v uplynulém roce.

• shromažďovat informace o stavu školské prevence, které 
bude možné využívat pro plánování a další rozvoj prevence 
na všech úrovních.

• SV by měl být pro výkaznictví používán každoročně.



Proč to všechno?
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Proč to všechno?

• Shrnuto a podtrženo:

• Proč to dělat ”ručně”, když to některé kroky lze
automatizovat?

• SV má benefit pro všechny patra “koodinace prevence”.



Kdo a kdy s SV pracuje?
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Potřeba zpětné vazby

• Proč? 
– Zkvalitnění prostředí SV, synchronizace se stávajícími potřebami terénu

• Kdo bude zapojen?
– Všichni: KŠKP, MP v PPP, ŠMP

• Jak?
– formou zpětnovazebního dotazníku 

– prostřednictvím pracovních skupin

• Kdy?
– Zpětná vazba prostřednictvím dotazníku do 15.10.2016 (mimo ŠMP)

– Pracovní skupiny – podzim 2016

• Kdo se na Vás bude obracet? 
– Lucie Jurystová (KAD) nebo Monika Nevoralová (NÚV)



Ukázka systému

• Stručná ochutnávka

• Struktura systému

• Možnosti agregace dat



Ukázka systému

• Autonomní on-line pracovní prostředí

• Lze spustit v jakémkoli internetovém prohlížeči

• http://www.preventivni-aktivity.cz

http:///
http:///
http://www.preventivni-aktivity.cz/
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Pomoc při práci s SV

• Systém má intuitivní ovládání

• Existuje manuál

– Obsahuje pokyny k založení účtu a       

informaci o základních funkcích

– Cílem manuálu je poskytnout rychlou 

orientaci zejména v úvodních fázích práce



Pomoc při práci s SV

Technická podpora

vykazy.prevence@nuv.cz

• řešení technických 
problémů

• sběr informací o 
problematických
bodech SV

mailto:vykazy.prevence@nuv.cz


Děkujeme za pozornost
a vaše případné dotazy

gabrhelik@adiktologie.cz

roman.petrenko@nuv.cz
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