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Systém Výkaznictví preventivních aktivit

(ve zkratce SV)



SV je zaměřen na získání informací o preventivních aktivitách na školách 

-lze do něj zaznamenávat data průběžně (rozpracovat a doplňovat postupně během školního roku)

-zajistí automatické vyhodnocení dat a možnost jejich srovnání (s předchozími roky apod.)

-výstupem je jednotná podoba výkazu preventivních aktivit v přehledném PDF dokumentu

-lze ho přiložit jako závěrečnou zprávu o realizovaných preventivních aktivitách za uplynulý šk. rok 

-je využíván na několika úrovních:  ŠMP → OMP → KŠKP → MŠMT

http://www.preventivni-aktivity.cz/

http://www.preventivni-aktivity.cz/


Zahájení činnosti v SV → 1. krok = registrace

- za školu se registruje jedna osoba

- přesné navedení v instruktážním videu - email, jméno a příjmení, heslo dle vlastní volby, 

IČO školy

- při potřebě více účtů na jednu školu (např. více ŠMP) – kontaktovat OMP 



2. krok = založení nového výkazu pro daný školní rok



Následující kroky = doplňování konkrétních údajů do 7 oblastí SV

• Část 1: Školní metodik prevence 

• Část 2: Specifická prevence - preventivní témata obsažená v rámcovém vzdělávacím programu 

• Část 3: Specifická prevence - preventivní programy 

• Část 4: Nespecifická prevence 

• Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami (např. pedagogy, rodiči aj.) ve školním roce 

• Část 6: Specifická prevence - evidence typů a míry rizikového chování na škole ve školním roce 

• Část 7: Kvalitativní hodnocení školního roku 



Část 1: Informace o školním metodikovi prevence



Část 2: Specifická prevence - preventivní témata obsažená v RVP 



Část 3: Specifická prevence – konkrétní preventivní programy specifické prevence



Část 4: Nespecifická prevence 



Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami (např. pedagogy, rodiči aj.) ve školním roce 



Část 6: Specifická prevence - evidence typů a míry rizikového chování na škole ve školním roce



Část 7: Kvalitativní hodnocení školního roku 



Ukončení činnosti s výkazem nabízí dvě možnosti:

Uložit a uzavřít výkaz → uzavřené výkazy

Uložit → rozpracované výkazy 

Důležitý odkaz pro bližší informace včetně instruktážních videí:

http://www.nuv.cz/t/system-vykaznictvi-preventivnich-aktivit

http://www.nuv.cz/t/system-vykaznictvi-preventivnich-aktivit


Zpracovala: Mgr. Pavla Ševčíková (psycholožka a oblastní metodik prevence)

PPP a SPC OK, pracoviště Olomouc

tel: 585 221 045, kl. 47    

email: sevcikova@ppp-olomouc.cz

http://ppp-olomouc.cz/

mailto:sevcikova@ppp-olomouc.cz
http://ppp-olomouc.cz/

