
SWOT analýza – prevence RCH v regionu Přerovsko 

 
SWOT analýza bude jedním z podkladů pro tvorbu nového krajského plánu PPRCH na léta 2019-

2022. Reflexe(co se osvědčilo – neosvědčilo)  by se měla týkat posledních 2 let, vize do budoucna 

není časově vymezená. 

Doplňte prosím následující tabulku. Uvažujte o konkrétních podmínkách školy, na které působíte  a  

o rizicích a možnostech  pro další zaměření prevence v místě Vaší školy.  

 

  
 + Co se Vám v realizaci prevence osvědčilo, 

podařilo  

Jaká rizika vidíte v realizaci prevence ?  

Možné komplikace, brzdy v rozvoji…  

Při realizaci preventivních aktivit se osvědčila u 

žáků metodika aktivního sociálního učení a 

orientace v prevenci především na samotné žáky, 

na aktivní vytváření vhodných návyků a vzorců 

chování, které zvyšují jejich odolnost a možnost 

ochrany vůči působení neg. účinků  soc. – patol. 

jevů. Podařilo se vytvořit fungující tým (ŠMP, 

školní psycholog, VP), který operativně řeší 

vzniklé problémy. Velmi dobrá je i spolupráce 

s oblastním metodikem prevence. 

 

 

 

Realizaci prevence komplikuje současná vysoká 

časová náročnost práce a celkové náročné 

požadavky na práci pedagogogů ve vlastním 

vyučovacím procesu, práce ŠMP je časově a 

metodicky náročná, slib snížení úvazku pro 

zkvalitnění práce ŠMP se opět nerealizoval. 

Koncepce prevence v ČR a její finanční zdroje a 

kvalita je závislá na přízni nebo nepřízni a kvalitě 

politické reprezentace resortu MŠMT ČR. 

V neposlední řadě se negativně projevuje 

v prevenci dlouhodobě se zhoršující kvalita  

sociokulturního  prostředí v ČR, tolerování 

projevů negativních soc.-patol. jevů obecně. 

-  Co se vám v realizaci prevence neosvědčilo 

nebo nepodařilo  

Jaké příležitosti vás napadají v souvislosti 

s prevencí ? ( přání, nápady, možnosti…) 

Nedaří se dlouhodobě v prevenci přimět rodiče 

problémových žáků k efektivnější spolupráci při 

řešení neg. jevů u žáků, zvláště u řešení 

problematiky skrytého záškoláctví nebo 

problematiky kouření cigaret. 

 

 

 

 

 

 

Po volbách je zde příležitost, aby se do vlády 

dostali nejen politici, ale i odborníci ve svých 

resortech a řešili odborně a koncepčně nejen 

problematiku prevence, školství, ale i chod celé 

naší republiky. Mé přání je, aby se ŠMP  mohl 

věnovat prevenci na škole na celý nebo alespoň 

poloviční úvazek. 

 

Další náměty a připomínky, které Vás napadají a nejdou začlenit do tabulky :  

 

 

Jméno ŠMP : Mgr. Rostislav Nepustil 

Škola : SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 


