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Úvodní slovo předsedkyně
Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámila s činností Odborné společnosti pro
rizikové chování (dále OSPRCH) v uplynulém roce 2021 a také toto období stručně
zhodnotila.
Odborná společnost v roce 2021 pokračovala v plnění nastavených záměrů svého
působení, především v rovině koncepční. Nadále jsme spolupracovali na monitorování
situace období distanční výuky a jejího dopadu na žáky i pedagogy v oblasti primární
prevence na školách (šetření SEPA). Spolupracovali jsme rovněž na metodických
postupech pro on-line formu prevence určených pro pedagogy s dopadem na cílovou
skupinu žáků v tomto období. Postupně jsme shromažďovali programy primární
prevence pro využití v distanční výuce dle námi stanovených kritérií pro jejich třídění a
distribuovali je přes komunikační síť v primární prevenci v ČR.
Nadále podporujeme vznik nové webové platformy pro systém PPRCH v ČR. Podíleli
jsme se na vzniku nové koncepce systému a přípravných fázích, jde o dlouhodobou
práci, jejíž ukončení bude fakticky až v září roku 2022, kdy bude možné představit nový
systém a umožnit uživatelům vstup do něj. Domníváme se, že je důležité vnímat, jak
rozsáhlá práce stojí za celkovým procesem přípravy, rozvoje jednotlivých modulů
webové platformy, neboť samotné zveřejnění a publikace na webu, je pouze posledním
článkem celého procesu, který je teprve tím viditelným.
Účastnili jsme se také jako hosté jednání RVKPP a VZRI, i hodnocení dotačního titulu
RVKPP pro oblast adiktologické prevence. Nemalým úkolem bylo zapojení do revize a
zpracování nového konceptu standardů adiktologických služeb (zejména adiktologické
primární prevence na všech úrovních).
Členové rady společnosti byli v pravidelném on-line kontaktu a ostatní členové byli
informováni přes email a webové stránky OSPRCHU.
Chtěla bych také velmi poděkovat aktivním členům za jejich práci a angažovanost
v prosazování cílů naší společnosti.

Brno, 28. února 2021

Stránka 3

PhDr. Lenka Skácelová

OSPRCH Z.S. 2021

INFORMACE O ČINNOSTI V ROCE 2021

Činnost OSPRCHu v roce 2021 vycházela ze základních cílů společnosti a
směřováním navazovala na dosavadní aktivity. Základní cíle pro činnost společnosti
v roce 2021 byly Radou společnosti formulované následovně:
-

Realizovat odborná pracovní setkání rady spolku a členů společnosti;
propagovat Odbornou společnost, prezentovat její činnost na konferencích a
odborných setkáních; zpracovávat koncepční dokumenty; aktualizace a údržba
internetových stránek; diseminační aktivity; rozšiřování členské základny.

-

Nadále vést intenzivní odbornou diskusi členů i přizvaných odborníků o podobě
nového informačního portálu tak, aby vyhovoval aktuálnímu pojetí a směřování
primární prevence RCH v souladu s resortní strategií na následující období a
oslovovaly cílovou skupinu.

-

Spolupracovat s ostatními institucemi na zaštiťování odborné úrovně
teoretických a praktických východisek pro realizaci efektivní PP v ČR. Podpora a
rozvoj vědy a výzkumu v PPRCH, tzn. také podpora kvalitních a efektivních
programů PPRCH, posilování profesních a odborných kompetencí s důrazem na
vzdělávání v oblasti PPRCH, odbornou terminologii a etické aspekty v primárně
preventivních aktivitách.

-

Podporovat činnost pracovních skupin v jednotlivých regionech ČR. Prezentace
výsledků činnosti pracovních skupin na odborných setkáních, členských
schůzích a webových stránkách společnosti. Partnerství a účast členů OSPRCH na
celostátní konferenci PPRCH 2020 a dalších odborných akcích celorepublikových
i zahraničních, v odborných publikacích a internetových serverech.

Pracovní skupiny se v rámci svých oblastí věnují zpracovávání odborných témat.
Výstupy své práce konzultují s předsedkyní společnosti a radou společnosti, posléze s
nimi seznamují ostatní členy společnosti na členské schůzi a dalších odborných
setkáních. Pracovní skupina „Věda a výzkum v PP“ rozpracovává dokumenty shrnující
dosavadní poznatky z této oblasti, s důrazem na sledování efektivity jednotlivých typů
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PP. Členové skupiny také významně spolupracují v oblasti
informačního webu.

nově vznikajícího

OSPRCH pokračuje ve spolupráci s RVKPP, je členem Adiktologického fóra Oboru
protidrogové politiky ÚV ČR. Zástupci OSPRCH se průběžně účastní pracovních setkání
na celostátní a krajské úrovni. OSPRCH se podílel na revizi a zpracování nového
konceptu standardů adiktologických služeb (zejména adiktologické primární
prevence na všech úrovních). Zástupci OSPRCHu jsou zapojeni do činnosti pracovní
skupiny MŠMT ke zpracování Národní strategie na období 2019 – 2027 a Akčního
plánu realizace národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
na období 2019 -2021.
Spolupracovali jsme na Analýze současného pokrytí DVPP v oblasti třídnických hodin,
bezpečného klimatu třídy, dětského duševního zdraví a PRCH zaměřených na třídní
učitele či další pedagogické pracovníky; Mapování a vytvoření efektivního systému
financování pro pilíř primární prevence rizikového chování; Monitorování dokumentů
k systému hodnocení kvality v praxi.; Ověření fungování novelizovaných standardů a
dalších procedurálních dokumentů k systému hodnocení kvality v praxi a navrhují
případné změny.
Průběžně se OSPRCH účastnil mnoha odborných pracovních setkání s NPI, Klinikou
adiktologie, nadací Sirius, krajská setkání ŠMP v Jihomoravském, Moravskoslezském,
Jihočeském, Zlínském kraji aj..
Členové OSPRCH se, stejně jako v minulých letech, aktivně účastní celostátní
konference PPRCH. Zástupci OSPRCHu také prezentovali společnost na dalších
odborných akcích.
Přehled hlavních aktivit v oblasti prevence rizikového chování, ve kterých se
Odborná společnost v roce 2021 angažovala:
- v aktivity souvisejících s epidemiologickými opatřeními a uzavřením škol. Odborné
zaštítění a prezentace doporučení a metodický postupů směrem k pedagogům, rodičům
i odborné veřejnosti.
- vyjadřovali jsme se k novým on-line programům organizací realizujících preventivní
programy, účastnili jsme se mnoha jednání zástupců NNO a státních zařízení k zavedení
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on-line prevence do škol. Také jsme spolupracovali na metodických postupech pro online formu prevence určených pro pedagogy s dopadem na cílovou skupinu žáků
v tomto období.
- shromažďovali jsme a třídili programy primární prevence pro využití v distanční
výuce dle stanovených kritérií (cílová skupina dle věku, typ PP apod.)
- účastnili jsme se jako hosté jednání RVKPP a VZRI, i hodnocení dotačního titulu RVKPP
pro oblast adiktologické prevence.
- účastnili jsme se jako členové Adiktologického fóra Oboru protidrogové politiky ÚV ČR
jeho jednání.
- zástupci OSPRCH se průběžně účastní pracovních setkání na celostátní a krajské
úrovni.
- zapojili jsme se do revize a zpracování nového konceptu standardů adiktologických
služeb (zejména adiktologické primární prevence na všech úrovních).
- zpracovali jsme a šířili novou strukturu preventivního programu školy s dopady na
jeho evaluaci, v návaznosti na interaktivní preventivní program školy a systém
evidence SEPA.
- nadále probíhali práce a jednání na budování modernizovaného informačního webu
pro oblast primární prevence rizikového chování v ČR. Byly vypracovány analýzy,
návrhy struktury, rozpočet. Probíhají jednání se zhotoviteli technického provedení.
Nadále zůstává cílem vytvořit webovou platformu, kterou bude OSPRCH odborně
zaštiťovat.
- zastaralé webové stránky prevence-info.cz byly postupně zredukovány, základní nosné
informace z oblasti prevence rizikového chování, především metodický a legislativní
rámec, kontakty na klíčové pracovníky, byly zachovány na dočasném webu. Jsou zde také
zveřejňovány aktuální informace.
- OSPRCH má ve svých dlouhodobých cílech podporu inovativních přístupů v prevenci.
Od počátku podporuje záměr vývoje unikátního programu "DOBRONAUTI: Zpátky v
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čase". Nadále také pokračuje podpora OSPRCH projektu Nenech to být a dalších
projektů, které v naší republice na poli prevence rizikového chování vznikají.
OSPRCH cíleně propojuje dobrou praxi z oblasti prevence RCH a činnost metodiků
prevence PPP v jednotlivých krajích (které projeví zájem). Cílem se podpora sjednocení
nabídky a výstupů z práce OMP PPP do práce škol.
OSPRCH by do budoucna uvítal možnost zapojit se do urychlení či obnovení a
zkvalitnění primární prevence jako takové v podmínkách práce škol se vzrůstající
rizikovostí a variabilitou projevů chování u žáků.
Webové stránky společnosti jsou průběžně aktualizovány, od roku 2019 s provázaností
na web prevence-info.cz
Financování činnosti OSPRCHu se v letech 2017- 2021 podařilo díky získání podpory
v rámci dotačního titulu MŠMT. OSPRCH podává žádost o dotaci MŠMT i na rok 2022.
Výše členského příspěvku byla stanovena spíše na symbolické úrovni a je záměrem toto
do budoucna zachovat. Vzhledem k charakteru a zaměření Odborné společnosti nelze
z členských příspěvků činnost společnosti financovat.

Ke dni 31. 12. 2021 eviduje Odborná společnost 67 přihlášených členů. Průběžně
rozšiřujeme povědomí o existenci OSPRCHu mezi odbornou veřejností formou
prezentací společnosti na konferencích, seminářích a v médiích (rozhovor předsedkyně
pro tisk, regionální TV, rozhlas).

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021
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V rámci dotačního řízení MŠMT získal OSPRCH z.s. na rok 2021 dotaci v rámci projektu
„Webová platforma pro školskou primární prevenci v ČR, jako nástroj sdílení aktuální
dobré praxe aktivit primární prevence pro žáky a pedagogy v prezenční i distanční
formě realizace.“ ve výši 293.500,- Kč.
Příjmy z členských příspěvků za rok 2021 činily k 31. 12. 2021 7.800,- Kč.

Podrobná účetní rozvaha za rok 2021 je v přílohách této výroční zprávy.
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ZÁMĚRY SPOLEČNOSTI PRO ROK 2022

Realizovat odborná pracovní setkání rady spolku a členů společnosti; propagovat
Odbornou společnost, prezentovat její činnost na konferencích a odborných setkáních;
tvorba koncepčních dokumentů; rozšiřování, aktualizace a údržba internetových
stránek; diseminační aktivity; zvětšování členské základny.
Nadále podporovat vznik nové webové platformy pro systém PPRCH v ČR informační
portál IPREV tak, aby vyhovoval aktuálnímu pojetí a směřování primární prevence RCH
v souladu s resortní strategií na následující období a oslovoval cílové skupiny. Cílem je
zveřejňovat ověřené odborné informace z oblasti PPRCH; poskytovat systematický a
ucelený přehled vzdělávání v oboru v rámci celé ČR; sdílet příklady dobré praxe
v systému školské primární prevence, včetně praktických metodických materiálů
uplatnitelných při řešení konkrétních situací ve školním prostředí; zveřejňovat
aktualizovanou síť odborných organizací a služeb; poskytovat metodickou podporu
školním metodikům prevence v rámci zavádění interaktivního preventivního programu
školy, v návaznosti na SEPA. Informační portál také bude reagovat na aktuální poptávku
realizace preventivních programů v rámci distanční formy vzdělávání.
Podpora projektů celostátního charakteru zabývající se evaluací PP v ČR a
shromažďování dat pro činnost také na úrovni krajů.
Spolupracovat s ostatními institucemi na zaštiťování odborné úrovně teoretických a
praktických východisek pro realizaci efektivní PP v ČR. Podpora a rozvoj vědy a
výzkumu v PPRCH, tzn. také podpora kvalitních a efektivních programů PPRCH,
posilování profesních a odborných kompetencí s důrazem na vzdělávání v oblasti
PPRCH, odbornou terminologii a etické aspekty v primárně preventivních aktivitách.
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