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Váš dopis zn.:
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Mgr. Mottlová/531
12. 1. 2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství obdržel dne 17. 12. 2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážení,
v listopadovém čísle Zpravodaje Prahy 10, který jsem emailem obdržel 11.12.2017, jsem se dočetl o
programu prevence rizikového chování u dětí na 1. a 2. stupni ZŠ, který v článku představuje radní pro
oblast školství Ondřej Počarovský.
Uvedená problematika mě velmi zajímá, avšak článek je psán velmi obecně, proto na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o:
·
sdělení konkrétní podoby aktivit zahrnutých do panem radním zmiňovaného programu, tj.: kdo
s kým na jakých oblastech a jak často/intenzivně spolupracuje.
·
sdělení jaké konkrétní organizace se na realizaci programu podílejí,
·
informaci na jak dlouhou dobu je program koncipován,
·
jakým způsobem proběhne vyhodnocení realizovaného preventivního programu,
·
sdělení jaký je rozpočet uvedeného programu (prosím uvést celkově i za kalendářní rok),
·
poskytnutí veškeré dokumentace vážící se k realizaci preventivního programu, tj. vč. smluv se
spolupracujícími organizacemi a výstupů v článku uvedeného sociologického šetření,
·
sdělení, zda, potažmo jaké aktivity jsou radnicí vyvíjeny v oblasti prevence sekundární a terciální
v oblasti rizikového chování u dětí na 1. a 2. stupni ZŠ.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu a příloh k tomuto přípisu.
1. Konkrétní podoba aktivit
a) Všeobecná primární prevence rizikového chování na 1. a 2. stupni ZŠ MČ Praha 10
realizovaná dle standardů odborné způsobilosti MŠMT resp. Národního ústavu pro
vzdělávání pro primární prevenci rizikového chování a dle metodik poskytovatelů PPRCH.
-

Časová dotace 1. stupeň:
 Dva bloky v rámci školního roku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny na jeden blok.

-

Časová dotace 2. stupeň
 Dva až tři bloky v rámci školního roku po třech resp. dvou vyučovacích hodinách.

Vždy probíhají konzultace s třídním učitelem a školním metodikem prevence před blokem a po jeho
realizaci.
b) Selektivní primární prevence
- Realizováno na základě indikace třídních učitelů nebo školních metodiků prevence případně
školních psychologů. Vlastní rozpočet v rámci OŠK – 130.000,- Kč na rok 2017. Školy žádají OŠK
na základě zpracovaného formuláře, vybírají realizátora SPP dle seznamu certifikovaných
organizací, viz NVÚ, nebo Pražské centrum primární prevence. Po realizaci obdrží OŠK zprávu
od školy a zároveň od poskytovatele služby.
2. Konkrétní organizace
- pro 1. stupeň ZŠ – Proxima sociale, o.p.s.
- pro 2. stupeň ZŠ – Život bez závislostí, z.s.
3. Délka programu VPP
Vždy školní rok s tím, že programy pro 1. stupeň ZŠ jsou nastaveny od 2. do 5. tříd a programy na 2.
stupni ZŠ jsou realizovány od 6. do 9. tříd. Předpoklad efektivní primární prevence je ten, že budou ve
školách realizovány bloky primární prevence kontinuálně, např. dítě ve 2. třídě by mělo až do 9. třídy
absolvovat v každém ročníku programy všeobecné primární prevence.
4. Vyhodnocování programu VPP
Organizace využívají vlastní hodnotící nástroje, ankety, dotazníky, rozhovory, supervize vlastní práce.
Organizace předkládají školám závěrečné zprávy z realizace programů VPP za každý školní rok,
s informacemi pracuje školní metodik a třídní učitel případně vedení školy. Zpětná vazba pro OŠK ÚMČ
Praha 10 je získávána v rámci pravidelných setkání pracovní skupiny školních metodiků prevence.
5. Rozpočet programu VPP
Cena je 750,- Kč za 1 hodinu VPP s tím, že program je veden dvojicí odborníků – lektorů primární
prevence.
Pro 1. stupeň si školy objednaly u OŠK pro školní rok 2017/2018 celkově 500 h tzn. 375.000,- Kč.
Pro 2. stupeň si školy objednaly u OŠK pro školní rok 2017/2018 celkově 405 h tzn. 303.750,- Kč.
Údaje jsou uváděny pro školní rok, nikoli pro rok kalendářní, neboť program je připravován pro
konkrétní školní rok.
6. Dokumentace a výstupy ze sociologického šetření
a) dokumentace:
 v rámci poptávkového řízení, které proběhlo v lednu 2017, byly osloveny tři
organizace: Proxima Sociale, o.p.s., Život bez závislostí, z.s. a Semiramis, z.ú.
 na základě jejich zpětné vazby byly vystaveny objednávky na zajištění programů
primární prevence pro základní školy MČ Praha 10 s organizacemi Proxima Sociale,
o.p.s. a Život bez závislostí, z.s.
Tyto objednávky Vám zasíláme v příloze k tomuto přípisu.
b) sociologické šetření:
 tématem šetření bylo sociální klima ve třídách a rizikové chování žáků 2. stupně



sběr dat proběhl 20. 2. – 1. 3. 2017 ve všech třídách 2. stupně základních škol MČ Praha
10
 celkem bylo zpracováno 1773 vyplněných dotazníků
Výstupy z v článku uvedeného sociologického šetření Vám zasíláme v příloze tohoto přípisu.
7. Aktivity v oblasti sekundární a terciární prevence
V oblasti sekundární a terciální prevence rizikového chování pro žáky 1. a 2. stupně (ale nejen pro ně)
zajišťuje městská část Praha 10 terénní program pro děti a mládež. V návaznosti na terénní program
probíhají další aktivity (street akce, resocializační pobyt, akce zaměřené na ubytovnu Nad Slávií).
Další činnosti v rámci uvedené prevence jsou městskou částí pravidelně podporovány v dotačním
řízení.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Martina Mottlová
vedoucí odboru školství

„otisk úředního razítka“

„podepsáno elektronicky“

Přílohy:
 Příloha č. 1 - Objednávka č. OŠK/1430/2017
 Příloha č. 2 - Objednávka č. OŠK/1432/2017
 Příloha č. 3 - Výstupy ze sociologického šetření
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