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PředsedkYně

Y Praze dne 16. října 20l8
Číslo.jednací : AKČR-s 18-20 18/0 l
YáŽený pane ministře,

obracím se na MŠMT s podnětem, který pľojednala Rada Asociace krajů Českéľepubliky na
svém posledním jednání v záŤí 2018. Týká se pńmámí pľevencí rizikového chování,
konkrétně dotačníhořízením ľĺŠľtľ
na realizaci aktivit v oblasti pľimární pľevence

ľĺzikovéhochování, dále ĺ potřeby sníženípřímé míry vyučovacípovinnosti škotních
metodiků pľevence a zqýšenífinančníchpľostředků na úvazky metodiků prevence v
pedagogicko-psychologĺckých poradnách, včetně legislativního posĺleníjejich pozice.

MŠMT disponuje cca 20 miliony Kč pro celou ČRna rca|izaci aktivit v oblasti primární
prevence rizikového chování pľo projekty nestátních neziskových organizací, škol' školských
zaÍizeni, kľajůi dalšíchsubjektů. Tato částka zűstává po mnoho let ve stejné wši. Z velkého
převisu Žádosti, ľesp. poŽadavků na dotaci (více neŽ 35 milionů Kě pľo ľok 2018), a

rozdělovanou částkou z đotačnihoprogramu je patrné vyrazné podfinancování této oblasti.
Jednotlivé kľaje shodně doporučujíMŠMTnavýšeníalokované částky dotačníhopľogramu a
úpravu podmínek dotačního ŕizeni.

Na potřebu sníŽenípřímémíry vyučovací povinnosti školních metodiků prevence (dále Švtľ;
ve stejném rozsahujakoje tomu u výchovných poľadců odborná veřejnost upozorňuje uŽvíce
než lllet' ŠMpvykonávají specializované ěinnosti nad rámec svých uvazkű,nemají potřebný
pľostor zejména pľo práci se třídami. Návrh novely naŤizeni vlády č,.7512005 Sb., o stanovęní
ľozsahu přímévyučovací,přímévýchovné, příméspeciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pľacovníků,ve zněni pozdějších
předpisů, ve kterém by mělo bý upľaveno sníŽenípřímé míry vyučovací povinnosti pro ŠMP,
je již připľaven (návľh měl být dán do schvalovacího procesu po přijetí novely zákona č,.
563/2004 Sb', o pedagogických pracovnících a o změně něktmých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů v květnu 20|7), kdy byly na tuto změnu alokovány i potřebné finanční
prostředky. Jednotlivé kĺaje se s potřebou sníženípřímé míry vyučovací povinnosti ŠMP
ztotožřnji a đoporučují
MŠMTpřipravit změnu výše uvedeného naÍizeni v|ády a zajistit
potřebné finančníprostředky.

MSMT kaŽdoľočněvynakládá finanění pľostředky na 1 metodika prevence v pedagogickopsychologické poradně (dále jen MP v PPP) ve výši cca 56 tisíc Kč na 1 kalendářní rok.
Doporučená minimální ýše úvazku MP v PPP je stanovena na 0,5, doporučen je celý uvazek,
viz Hlava II. Článek 3 odst. 49) Metođickéhodoporučeník primární prevenci rizikového
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chování u dětí, žák:ůa studęntů ve školách a školských zaÍizeních, č). j. 2l29ll2o1}-28.
Metodické doporučenívšak není závazným právním předpisem' tudíŽ jeho dodrŽováni nę|ze
pľávně vynutit. Z výše uvedené částky finančníchprostředků vĺŠurje patľné,že nelze
uhľađitročnímzdu MP v PPP ani na polovični uvazek. ZáleŽi tedy na jednotlivém kľaji, ev.
PPP, jak jsou úvazky MP v PPP nastaveny a případně jakým způsobem jsou financovány.
Jednotlivé kľaje shodně doporučujíMŠMT zvýšit finanění pľostředky nauvazky MP v PPP a
více legislativně posílit jejich pozici.

Yážený pane ministře, děkuji Yám za projednání našich návrhů a sděluji Yám, Že jsme
připraveni se zástupci

IrĺŠuľtuto problematiku

nadále diskutovat.

S pozdravem
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Yáźený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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