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Obchodní akademie a Jazyková škola  

s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Ing. Richard Horáček 

KONTAKTY A KONZULTAČNÍ HODINY 

• Školní metodik prevence: Ing. Richard Horáček 
richard.horacek@oaprerov.cz 

 

• KONZULTAČNÍ HODINY: po předchozí domluvě kdykoli 
 
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE  

• Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti prevence 
rizikového chování. 

• Metodik prevence rizikového chování vede funkční evidenci a dokumentaci v oblastech své 
působnosti, umožňující doložit rozsah a obsah činnosti metodika rizikového chování včetně 
navržených a realizovaných opatření v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

• Zajišťuje adaptační pobyt žáků 1. ročníku a účastní se ho ve spolupráci s výchovnou poradkyní 
a třídními učiteli 1. ročníku. 

• Organizuje exkurze, přednášky, besedy, programy pro žáky v oblasti své působnosti. 

• Zvyšuje si odborné znalosti samostudiem, účastí na vzdělávacích akcích pro školní metodiky 
prevence. 

• Zpracuje Preventivní program školy (PPŠ) pro školní rok 2022/2023. 
 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ – časový harmonogram 2022/2023 
 

Školní metodik prevence: Ing. Richard Horáček 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKTIVIT  období 

01. Zpracování preventivního programu školy na školní rok 2022/2023 09/2022 

02. Adaptační pobyt žáků 1. ročníku 09/2022 

03. Krajská konference primární PRCH 09/2022 

04. Setkání školních metodiků prevence 11/2022 

05. Městská policie Přerov – Základy právního vědomí pro 1. ročník 06/2023 

06. Zpracování podkladů k výroční zprávě a evaluaci 06/2023 

07. Plánované aktivity na školní rok 2023/2024 06/2023 

 
Výše uvedené aktivity budou realizovány s ohledem na aktuální koronavirovou situaci. 
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Personální zajištění poradenských služeb 

 

Poradenská služba Zodpovědný pracovník 

Výchovné poradenství Výchovná poradkyně, třídní učitelé 

Kariérové poradenství Kariérová poradkyně, třídní učitelé 

Prevence rizikového chování a šikany Školní metodik prevence, výchovná poradkyně, třídní 
učitelé, ředitelka školy 

Prevence školní neúspěšnosti Kariérová poradkyně, výchovná poradkyně, školní 
metodik prevence, učitelé jednotlivých předmětů, třídní 
učitelé, zástupkyně ředitelky 

Péče o žáky se SVP Výchovná poradkyně, třídní učitelé, učitelé jednotlivých 
předmětů 

Péče o žáky nadané a mimořádně nadané Metodik podpory nadaných žáků, třídní učitelé, učitelé 
jednotlivých předmětů 

Spolupráce se ŠPZ Výchovná poradkyně, metodik podpory nadaných žáků, 
ředitelka školy 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Třídní učitelé, učitelé jednotlivých předmětů, výchovná 
poradkyně, kariérová poradkyně, metodik podpory 
nadaných žáků, školní metodik prevence, zástupkyně 
ředitelky, ředitelka školy  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitelka školy 

 
 
Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště a oblast jejich působnosti 
 

Pracovník Oblast poradenské služby Kontakt (e-mail) 
Konzultační 

hodiny 

Ing. Hana Štěpanovská, 
ředitelka školy 

- Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

hana.stepanovska@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

Mgr. Dana Kaprálová, 
zástupkyně ředitelky 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Prevence školní neúspěšnosti 

dana.kapralova@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

Mgr. Magda Štukheilová, 
výchovná poradkyně 

- Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

- Metodická podpora učitelům při 
naplňování závěrů a doporučení 
školských poradenských zařízení 

magda.stukheilova@oaprerov.cz 
 

 

STŘEDA 
10:00 – 11:30 

Mgr. Lenka Mikešová, 
kariérová poradkyně 

- Kariérové poradenství 
- Prevence školní neúspěšnosti 
- Prevence předčasných odchodů 

žáků ze školy 

lenka.mikesova@oaprerov.cz 

 

dle domluvy 
 

Mgr. Monika Čermáková, 
metodik podpory 
nadaných žáků 

- Žáci nadaní a mimořádně 
nadaní 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

monika.cermakova@oaprerov.cz 

 
dle domluvy 
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Ing. Richard Horáček,  
školní metodik prevence 

- Prevence rizikového chování 
- Preventivní program školy 
- Spolupráce a komunikace se 

zákonnými zástupci žáků 
- Spolupráce s poradenskými 

zařízeními 

richard.horacek@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

 
Práce s informacemi a s důvěrnými daty:  
Důvěrná data jsou ochraňována v souladu s GDPR – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů); dále v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011. 
 
 
 
 
Přerov 1. 9. 2022      Zpracoval: Ing. Richard Horáček 
         školní metodik prevence  
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