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 Motto:  

 

„Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo 

přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“  

Albert Einstein 

,,Hledám svou cestu k dospělosti.“ 

 
 

 

1. Úvod  

  

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a 

školská zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného 

rámcového vzdělávacího programu. Její obsah byl koncipován podle potřeb žáků a podmínek 

školy a aktivně zapojuje pedagogické pracovníky do činností v oblasti prevence rizikových 

projevů chování.  

Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním 

přihlédnutím k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem s nedostatečným 

prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.  

Návykové látky, kouření a jiné rizikové projevy chování se dotýkají i žáků naší školy.  

Častěji se objevuje také vandalismus a vulgární vyjadřování žáků.  

Považujeme tedy za důležité zahájit primární prevenci právě v době školní docházky           

a poskytnout žákům potřebné informace formou přiměřené jejich věku. Proto naše škola 

připravuje a realizuje komplexní program primární protidrogové prevence a prevence 

rizikových projevů chování, za pomoci různých subjektů.   

„Primární prevencí“ rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít 

problémům a následkům spojených se sociálně patologickými jevy, případně zamezit jejich 

šíření a minimalizovat jejich dopad.  

Dále budeme usilovat o příjemné a klidné prostředí ve škole, o dobré vztahy mezi učiteli 

a žáky i rodiči. Snažíme se budovat pozitivní vztahy uvnitř třídních kolektivů i mezi 

jednotlivými žáky.  

  

  

  

2. Základní údaje o škole a charakteristika školy  

  

Název školy: Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace  

Adresa: Opavská 222, Bohuslavice, 747 19  

Telefon: 553 659 008  
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E-mail: reditelna@zsbohuslavice.cz Internetové 

stránky: www.zsbohuslavice.cz  

Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Prchalová  

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Balcar  

Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Komárková  

Školní metodičky prevence: Mgr. Markéta Stošková, 

Mgr. Monika Valachová 

  

Základní škola v Bohuslavicích je škola s právní subjektivitou. Jsme plně organizovaná 

škola s žáky v devíti postupných ročnících. Jsme spádovou školou pro obec Závadu.  

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j.            

ZŠMŠ/0148/2016, Škola - základ života.   

 

Vybavenost školy: 

 

12 kmenových tříd (8 tříd na 1. stupni, 4 třídy na vyšším stupni) 

Odborné učebny: 

- Jazyková učebna; 

- Učebna fyziky a chemie; 

- Učebna výtvarné výchovy; 

- Hudebna; 

- Učebna literatury; 

- Cvičná kuchyně; 

- Počítačová učebna; 

- Tělocvična, hřiště s umělým povrchem, atletická dráha a dráha s doskočištěm; 

- Altán s posezením; 

- Pozemek. 

 

2 oddělení družiny 

Školní výdejna s jídelnou 

 

  

  

3. Vytýčení rizikových projevů chování  

  

Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje 

aktivity v následujících oblastech prevence:  

- násilí a šikanování  

- záškoláctví  

- kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování  

- xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus  

- užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, 

medikamentů a dalších látek  

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)  

- sekty, politický a náboženský extremismus  
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- divácké násilí  

- ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže  

- týrání a zneužívání dětí  

- komerční sexuální zneužívání dětí  

  

  

  

4. Cíle Školní preventivní strategie  

  

Dlouhodobé cíle:  

  

 snížit výskyt násilí a agresivity mezi žáky  

 soustavně sledovat vývojové a individuální potřeby žáků  

 zvýšit bezpečnost žáků ve školních prostorách a při akcích organizovaných školou, 

vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole  

 snížit výskyt rizikových projevů chování u žáků – zejména kouření, požívání 

alkoholických nápojů, vandalismu a devastování školního majetku a zařízení  

 mít odpovědnost za vlastní chování a způsob života  

 stmelovat třídní kolektivy, podporovat přátelství a pozitivní atmosféru  

 posilovat duševní odolnost vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům  

 vytvářet schopnost dělat samostatná (pokud možno správná) rozhodnutí  

 znát přiměřené sociálně psychologické dovednosti  

 schopnost řešit, případně schopnost nalézt pomoc pro řešení problémů  

 mít vyhraněný negativní vztah k návykovým látkám  

 podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek  

 zapojit rodiny do života školy  

 prohlubovat důvěru žáka k pedagogovi  

 soustavně precizovat ŠPS  

  

  

Střednědobé cíle:  

  

 podporovat vzájemnou spolupráci a pozitivní komunikaci mezi žáky  

 včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování u žáků  

 vést žáky ke zdravému životnímu stylu  

 vést žáky k dodržování a respektování pravidel chování ve škole – Školní řád  

 prohlubovat spolupráci s rodiči v oblasti rizikových projevů chování dětí  

 spolupracovat s dalšími institucemi zabývající se problematikou rizikových projevů 

chování  

 podporovat pedagogické pracovníky ve vzdělávání v oblasti prevence školního násilí  

 Školní preventivní strategii zařadit do školního vzdělávacího programu  

 nabídnout žákům dostatečný výběr hodnotných mimoškolních aktivit   

 při seznamování žáků s problematikou sociálně patologických jevů používat   

zajímavější a moderní metody   
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5. Koordinace preventivních aktivit ve škole  

  

Za koordinaci preventivních aktivit na naší škole odpovídá školní metodičky prevence  

Mgr. Markéta Stošková a Mgr. Monika Valachová společně s výchovnou poradkyní Mgr. Lucií 

Komárkovou.                        

O programu jsou informováni všichni učitelé (pedagogická rada), rodiče (při třídních schůzkách 

a na webových stránkách školy), žáci (v rámci výuky). Koordinátorky spolupracují se všemi 

pedagogy, dalšími odborníky a institucemi.  

  

Systém organizace primární prevence ve škole:  

  

Ředitel školy  

• sleduje efektivitu prevence rizikových forem chování  

• sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke 

zlepšení vzájemného soužití ve škole  

• svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů  

  

Školní metodik prevence:  

• zpracovává Školní preventivní program (školní preventivní strategie)  

• na základě školního preventivního programu zpracovává Minimální preventivní 

program na školní rok a vyhodnocuje jeho účinnost  

• vzdělává se v oblasti prevence  

• předává získané informace ostatním kolegům  

• spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli  

• zajišťuje odbornou úroveň nástěnky, ve spolupráci s dětmi ji aktualizuje  

• vede přehled preventivních aktivit a průběžně je vyhodnocuje  

• vede a aktualizuje odbornou knihovnu, videotéku a poskytuje odborné pomůcky 

ostatním kolegům a dle možností i žákům  

• sleduje a organizuje akce z dostupných nabídek   

• spolupracuje s ostatními odborníky  

• formou dotazníkových akcí mapuje sociální klima v jednotlivých třídách, výsledky 

zpracovává a navrhuje případná řešení problematických kolektivů  

• spolupracuje úzce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů možného 

výskytu rizikových projevů chování  

• zajišťuje realizaci KPPP (Komplexní primárně preventivní program) ve škole nabízí  

zájemcům odborné a metodické materiály  

  

  

Výchovný poradce  

• koordinuje práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

• ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci 

integrovaných žáků  

• podává žákům a jejich rodičům informace oblasti z volby povolání  
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• zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ  

• navrhuje opatření, řediteli školy svolání výchovné komise  

• jedná se sociálním odborem, konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP  

  

 Třídní učitelé:  

• spolupracují se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, 

podílejí se na realizaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické 

diagnostice vztahů ve třídě  

• motivují žáky k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním 

řádem, dbají na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry                       

a pozitivního sociálního klimatu ve třídě), podporují rozvoj pozitivních sociálních 

interakcí mezi žáky  

• zprostředkovávají komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru  

• jsou garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků jejich třídy  

• získávají a udržují si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich 

rodinném zázemí  

• aktivně se zapojují do dotazníkových akcí a do hledání řešení k odstraňování 

případných negativních jevů  

• sledují důsledně absenci žáků v rámci prevence záškoláctví  

  

Pedagogičtí pracovníci:  

• spolupracují se školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní  

• věnují pozornost problematickým žákům, odhalují projevy asociálního chování mezi 

žáky  

• zajišťují důslednou kontrolu zaměřenou na prevenci kouření, užívání alkoholických 

nápojů a ostatních návykových látek ve škole a na akcích organizovaných školou  

• věnují zvýšenou pozornost žákům handicapovaným, žákům se zdravotními  a 

sociálními riziky a aktuálními problémy  

• seznamují se s pravidly postupu při uplatňování represe (Metodické doporučení)  

  

  

  

6. Spolupráce s rodiči  

  

Rodiče jsou informováni o realizaci Školní preventivní strategie na škole, a to 

prostřednictvím třídních schůzek, plné znění tohoto programu je k nahlédnutí na webu naší 

školy www.zsbohuslavice.cz., je také k dispozici na chodbách školy. Stejným způsobem jsou 

rodiče seznámeni se Školním preventivním programem proti šikanování. Problémy spojené s 

drogami a dalšími rizikovými projevy chování řešíme ve vzájemné spolupráci s rodiči žáků. 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace.   

Na webových stránkách školy jsou publikovány informace, brožury či letáky týkající se 

rizikových projevů chování, informovanost je zaměřena především na oblast prevence užívání 

návykových látek, šikany a kyberšikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme 

alespoň jeden seminář nebo besedu s odborníkem.  

  

http://www.zsbohuslavice.cz/
http://www.zsbohuslavice.cz/
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7. Spolupráce s odborníky a kontakty na další instituce  

  

  

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz  

  

Odbor sociálních věcí  

OSPOD , Krnovská 71C, Opava  

Vedoucí odboru sociálních věcí:  

Bc. Iva Paletová    

iva.paletova@opava-city.cz                       553 756 716  

  

  

Vedoucí oddělení SPOD:  

Mgr. Helena Kozáková  

helena.kozakova@opava-city.cz                553 756 649  

Péče rodičů o děti, úprava vztahu 

k dítěti při rozchodu rodičů, týrání 

dětí  

Kurátoři pro mládež:  

Bc. Klára Štěpánková  

klara.stepankova@opava-city.cz                553 756 648  

Mgr. Bc Petra Štenclová                   

petra.stenclova@opava-city.cz                   553 756 727 

Bc. Nelly Svobodová  

nelly.svobodova@opava-city.cz                553 756 678  

  

  

Výchovné problémy a trestná 

činnost dětí a mládeže do 18 let, 

přednášková činnost  

  

Domácí násilí:  

Bc. Kateřina Gebauerová DiS.                                    

katerina.gebauerova@opava-city.cz          553 756 677  

  

Domácí násilí, syndrom CAN  

Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71 C, Opava  

   

Martin Lévay  

 martin.levay@opava-city.cz                      553 756 679  

  

Práce v terénu, pomoc, doprovod, 

řešení situací.  

Odbor školství  

Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava  

   

Bc. Dagmar Polášková, DiS.   

 dagmar.polaskova@opava-city.cz            553 756 725  

Poradenství v oblasti 

protidrogových závislostí a 

předcházení kriminálních jevů  

  

OBECNÍ ÚŘADY OPAVSKA  

  

 

Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01   www.hlucin.cz   

  

Kurátorka pro mládež:  

Mgr. Šárka Svobodová     

svobodova@hlucin.cz                               595 020 236       

  

  

http://www.opava-city.cz/
http://www.opava-city.cz/
http://www.opava-city.cz/
http://www.opava-city.cz/
http://www.hlucin.cz/
http://www.hlucin.cz/
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Sociální péče a sociální prevence:  

Mgr. Karin Adámková      

adamkova@hlucin.cz                                595 020 246       

  

  

Kravaře, Náměstí 43, 747 21   www.kravaře.cz   

  

Vedoucí odboru sociálních věcí:         

Bc. Irena Uličková        

socialni@kravare.cz                                   553 777 927      

  

  

  

JUSTICE  

  

Státní zastupitelství, Lidická 23, Opava  

 podatelna@osz.opa.justice.cz                   553 607 612                                     

                    

Státní zástupkyně:                                    

JUDr. Yvetta Mališková                            737 774 792  

Probační a mediační služba, Olomoucká 8/14, Opava  

                     

Probační úředník: 

Mgr. Dušan Beyer         

dbeyer@pms.justice.cz                          734 362 939, 553 650 651, 553 650 435, 553 791 495    

Poradna pro oběti trestných činů  

Mgr. Petr Tesař              

ptesar@pms.justice.cz                               553 650 788 

Mgr. Tomáš Bubela      

 tbubela@pms.justice.cz                            553 650 435  

čtvrtek: 7:30 – 9:30 hod 

pondělí: 14:00 – 16:00 hod  

  

POLICIE  

  

Policie ČR www.policie.cz  

Skupina tisku a prevence, Tyršova 26; Hrnčířská 22, Opava  

 Npor. Bc. René Černohorský                  Poradenství k trestné činnosti dětí  

                                           602 161 744,  974 737 209 a mládeže, trestní odpovědnost  

 Nprap. Bc. Pavla Welnová            mládeže, preventivní programy,  

                                           727 942 674,  974 737 208 dopravní výchova  

krpt.op.tisk.@pcr.cz          974 737 207  

Služba kriminální policie a vyšetřování, Hrnčířská 17, Opava  

   op.skpv@pcr.cz                          974 721 111,  974 737 319                                                

Obvodní oddělení  

Opava:                        Vaškovo nám. 10,           974 737 651, 553 777 231          

op.oo.opava@pcr.cz  

Hlučín:                        Dr. E. Beneše 2,              974 737 701, 595 041 210          

op.oo.hlucin@pcr.cz  

Kravaře:                     Bezručova 102,               974 737 721, 553 671 233           

op.oo,kravare@pcr.cz  

http://www.kravaře.cz/
http://www.kravaře.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.policie.cz/
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Městská policie Opava  www.mp.opava.cz  

Skupina prevence, Krnovská 71A, Opava  

Mgr. Petra Stonišová,        

                       553 756 730, 731 144 927, 553 756 665  

petra.stonisova@opava-city.cz;   prevence.mp@opava-

city.cz;         mestska.policie@opava-city.cz   

Přednášky, besedy, preventivní 

programy  

  

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OPAVA www.hzscr.cz, 950 745 011  

  

Prevence Opava, Těšínská 39, Opava  

Ing. Petra Magerová  

petra.magerova@hzsmsk.cz                      950 745 121  

Preventivně výchovná činnost, 

např. preventivní program Hasík  

  

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ  

  

Pedagogicko-psychologická poradna, Rybí trh 7-8, Opava  www.ppp.opava.cz  

                               Ředitel:  

  Mgr. Ivo Schvan            info@pppopava.cz   

  

Metodik prevence v PPP:  

 Mgr. Lucie Šimečková,   

simeckova@pppopava.cz                        733 164 832  

Metodické vedení škol, 

preventivní a intervenční 

programy, přednášky aj.  

Sociální pracovnice:  

  Bc. Andrea Halfarová   

halfarova@pppopava.cz   

                   553 622 768,   553 625 736,  730 855 223  

  

Zjišťování příčin a zvláštností ve 

vývoji dětí, řešení výukových a 

výchovných obtíží, problematika 

VPU, posuzování školní zralosti, 

profesní orientace aj.  

Středisko výchovné péče,  Hradecká 16, Opava  www.dum-ostrava.cz  

AMBULANTNÍ       svpdm@seznam.cz  

Speciální pedagog:  

Mgr. Hana Eleková,                                  777 030 853 

Psycholog:  

Mgr. Mlada Otavová,                                553 713 065       

Individuální, skupinová a rodinná 

terapie (problémy ve škole, rodině, 

gambling, experiment s drogou do  

15 let, osobnostní a psychické  

problémy do 26 let).  

  INTERNÁTNÍ        svpostrava@telecom.cz    

 Antošovická 258, Ostrava – Koblov,      

                                             596 239 202, 605 357 518  

  

Speciálně pedagogické centrum Srdce, Slezského odboje 5, Opava  www.nestroj.com/zsso  

  

Sociální pracovnice:  

Bc. Ivana Celtová,   

spc.srdce@seznam.cz           553 626 092, 739 475 123  

Poradenské a terapeutické služby 

dětem a mládeži se zdravotním 

postižením, jejich zákonným 

zástupcům, školám a školským 

zařízením v regionu. Opava a 

Bruntál.  

 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené a pro žáky s vadami řeči,  

Olomoucká 18, Havlíčkova 1, Opava  www.zrak.opava.cz  

http://www.mp.opava.cz/
http://www.mp.opava.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.ppp.opava.cz/
http://www.ppp.opava.cz/
http://www.dum-ostrava.cz/
http://www.dum-ostrava.cz/
http://www.dum-ostrava.cz/
http://www.dum-ostrava.cz/
http://www.nestroj.com/zsso
http://www.nestroj.com/zsso
http://www.zrak.opava.cz/
http://www.zrak.opava.cz/
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Sociální pracovnice:  

   Martina Bilíková, DiS.,   

   spczrak.opava@seznam.cz                   

                                              553 627 004, 731 618 445  

   spclogo.opava@seznam.cz   

Poradenství v oblasti logopedické 

- psychologické - speciálně 

pedagogické  a sociálně právní 

pomoc.  

Diagnostika dítěte, žáka a studenta 

se zrakovým   

postižením vždy vychází z 

primární diagnózy očního lékaře. 

K žádosti o   

vyšetření je proto nutné doložit 

zprávu očního lékaře.  

Dětské domovy  

OPAVA, Rybí trh 41, www.dd-opava.cz  

detsky-domov@dd-opava.cz                                                                        553 777 520 

Ředitel: Mgr. M. Škrabal                                  reditel@dd-opava.cz          553 777 521  

Vedoucí vychovatelka: Bc. Dana Grunerová  vychova@dd-opava.cz      553 777 522   

Středisko volného času, Jaselská 4, Opava   www.svcopava.cz  

Jaselská 4 - J. Poláková info@svcopava    

                                                 732 966 822, 553 712 100  

  

  

Zájmové vzdělávání, naplnění 

volného času. Kroužky, kurzy, 

akce, soutěže, tábory.  Husova 17  - J. Vondálová  

loutkovedivadlo@svcopava.cz    

                                                 553 625 356, 604 558 428  

  

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  

  

Psychiatrická nemocnice, Olomoucká 88, Opava  www.pnopava.cz  

pnopava@pnopava.cz                                                                                             553 695 111  

Oddělení E pro dětskou psychiatrii  

Primářka:  

MUDr. D. Trávníčková.,   

travnickova@pnopava.cz                         553 695 390        

  

Akutní i objednávkové přijetí.  

 Součástí je ZŠ.  

 

  

Sociální pracovnice:  

H. Hemzalová                     

henzalova@pnopava.cz                            553 695 389  

 

Oddělení D pro léčbu alkoholových a nealkoholových závislostí  

Primář:  

MUDr. T. Javůrek,         

javurek@pnopava.cz                                 553 695 140 

Sociální pracovnice:  

P. Mateřánková,             

materankova@pnopava.cz                        553 695 421  

Režimová terapie a psychoterapie 

pro lidi závislé na návykových 

látkách. Léčba je dobrovolná, 

vychází z motivace pacientů.  

  

Kliničtí psychologové  

http://www.dd-opava.cz/
http://www.dd-opava.cz/
http://www.dd-opava.cz/
http://www.dd-opava.cz/
http://www.svcopava.cz/
http://www.svcopava.cz/
http://www.pnopava.cz/
http://www.pnopava.cz/
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 PhDr. A. Strossová, Englišova 33          

                                            553 713 523, 608 733 158  

  

Pokud není doporučení pediatra, 

platba hotově.   PhDr. I. Holubová, Medical centrum, Ostrožná 27             

                                                                    552 301 561  

 PhDr. H. Khulová, Olomoucká 2                                                                                                           

553 623 791  

 PhDr. R. Koláčková, Englišova 526       

                                              553 760 532, 605 912 590  

Platba hotově, pokud není klient 

pojištěn u určitých zdravotních 

pojišťoven.  

Dětské a dorostové psychiatrické ambulance  

OPAVA  

MUDr . A. Skřontová, Nám. Republiky 2                   

skrontova.psychiatr@seznam.cz           

                                             553 711 881,  605 082 247  

Poskytování akutní i dlouhodobé 

psychi-atrické péče pro děti a 

dorost do 19 let  

OSTRAVA  

MUDr . M. Foltýnová, Na Hradbách 4, Mor. Ostrava  

                                                                    596 127 612  

Poskytování akutní i dlouhodobé 

psychiatrické péče pro děti a 

dorost do 19 let  

MUDr. K. Pavlíková, Fakultní nemocnice OstravaPoruba  

kristyna.pavlikova@fno.cz                                                                 

597 373 280, 597 371 111, 738 141 111      

Závislosti, péče o nemocné AIDS,  

  

každé úterý poruchy přijmu 

potravy  

MUDr. G. Vaníková, Mephacentrum, Opavská 962/39, 

Poruba  

Gabriela.vanikova@email.cz                   

                                              596 973 212, 596 973 213  

Péče o pacienty s neurotickou, 

organickou, afektivní a 

psychotickou poruchou  

MUDr. J. Svobodová, FN s P,  17. listop. 1790, 

O.Poruba,     

                       597 373 145, 597 373 226, 597 373 314   

Lůžkové i ambulantní odd.  

MUDr. V. Kotková , Fakultní nemocnice Ostrava,  

Klinika dětského lékařství, O - Poruba, 17. list. 1790/5, 

70852  

                       597 373 145, 597 373 226, 597 373 314  

Psychiatrie, návykové nemoci  

MUDr.  J. Matýs, Z. Chalabaly 2, Ostrava – Bělský 

les     pedopsychiatriematysj@seznam.cz                                                                                                        

596 768 656  

  

  

Logopedická péče  

Mgr. Kavanová, Partyzánská 4, Opava                                                                   553 730 121  

 

PaedDr. Křížová, E. Krásnohorské 8, Opava                                                          553 717 708  

PaedDr. Odstrčilová, Opavská 57, Kravaře                                      553 672 296, 553 671 470  

Mgr. Siwková, Ostrožná 27, Opava                            553 301 566, 553 718 074, 777 021 490  

Mgr. Vavrečková, Krnovská 40/54, Opava                                                            725 595 806  

Mgr. Maršálková, C. Lellka 73, D. Benešov                                                         ,604 445 504  

Mgr. Dylušová, Nádražní okruh 5, Opava                                                              773 561 112  
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

  

Rodinná a manželská poradna, Pekařská 4, Opava  www.cepp.cz  

rodinnaporadna@seznam.cz; opava@cepp.cz   

Sociální pracovnice:  

p. Bortlíková                      

                       553 612 501, 777 499 630, 553 622 764  

Bezplatná, anonymní služba, od 15 

let. Poradenství, terapie při řešení 

osobních, rodinných, vztahových 

problémů.   

FOD – Fond ohrožených dětí  www.fod.cz  

Klokánek, Dolní Benešov, Osada míru 313,   www.klokanky.cz/db  

klokanek.db@fod.cz                                  553 652 162   

  

Ředitelka:   

M. Chadziandoniová, DiS.                        724 667 602   

Přechodná rodinná péče děti, 

dokud se nemohou vrátit do své 

nebo náhr. rodiny  

Armáda spásy – Dům pro ženy a matky s dětmi, Rybářská 86, Opava  www.armadaspasy.cz  

md_opava@armadaspasy.cz   

                                              553 714 509, 773 770 192                   

Sociální pracovnice:   

socialni_mdopava@armadaspasy.cz;                               

                                                                    773 770 193      

Ubytování pro matky s dětmi a 

těhotné ženy v krizové situaci  

Charita Opava  

Naděje – středisko krizové pomoci, Kylešovská 10, Opava  www.charitaopava.cz  

Mgr. Vehovská.               

nadeje@charitaopava.cz                           737 615 459   

Ambulantní krizová pomoc lidem, 

kteří svou situaci vnímají jako 

naléhavou.  

Občanská poradna, Kylešovská 10, Opava  www.obcanskaporadnaopava.cz  

  

Mgr. Vehovská                   

obcanskaporadna@charitaopava.cz   

                                             553 616 437, 731 316 552  

Bezplatné poradenství, informace, 

pomoc v oblasti sociální 

problematiky, bydlení, školství, 

práv, ochrany, práce.  

Poradenství obětem trestných činů.  

  

NNO, NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ  

  

ELIM, Rolnická 21A, Opava 5  www.elimopava.cz  

elimopava@elimopava.cz                                                                 553 653 239, 775 938 070  

Krizové centrum  

  

Bc. Hana Šindlerová,         

 poradna@elimopava.cz                               775 938 077  

Bezplatná anonymní poradna, 

služby v tíživé životní situaci.  

Domácí násilí.  

Nízkoprahové kluby  

Klub Magnet: Rolnická 21 A, Opava 

Mgr. A. Peterková   

clubmagnetopava@email.cz   553 653 239, 775 591 986  

Pro děti a mládež od 6 do 19 let.  

http://www.cepp.cz/
http://www.cepp.cz/
http://www.fod.cz/
http://www.fod.cz/
http://www.fod.cz/
http://www.klokanky.cz/db
http://www.klokanky.cz/db
http://www.armadaspasy.cz/
http://www.armadaspasy.cz/
http://www.charitaopava.cz/
http://www.charitaopava.cz/
http://www.obcanskaporadnaopava.cz/
http://www.obcanskaporadnaopava.cz/
http://www.elimopava.cz/
http://www.elimopava.cz/
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Klub Na hraně: Úzká 3, Hlučín  

Bc. A. Cieslar,         

nzdmhlucin@elimopava.cz                           775 938 029  

Pro děti „na hraně“.  

Dobrovolnické centrum  

J. Pirunčíková         

dobrovolnici@elimopava.cz                         775 938 077      

Pomoc, přátelství, podpora, péče  

a prevence pro děti ve věku 6 – 15 

let.  

EUROTOPIA. CZ, Zacpalova 27, Opava, www.opava.eurotopia.cz  

     Nízkoprahové kluby  

  

Klub Modrá kočka: Hradecká 16, Opava 

Mgr. B. Přistálová    

barbora.pristalova@eurotopia.cz                  604 141 533      

Víkendové a letní pobyty pro 

děti ze sociálně znevýhodněných 

rodin a s poruchami chování.  

 Preventivní programy.  

Doučování dětí.  

Poradenské středisko, Zacpalova 27, Opava  

Sociální pracovnice:  

Bc. P. Paterová          

petra.paterova@eurotopia.cz                         734 202 918  

Právník:   

Mgr. I. Olšovec  

Právní a sociální podpora a 

pomoc při řešení obtížných 

životních situací.   

  

Bezplatná právní pomoc.  

Centrum inkluze    www.centruminkluze.cz  

Mgr.H.Tichá         

hana.ticha@centruminkluze.cz                    728 510 524  

Preventivní, adaptační programy, 

podpora při práci se žáky cizinci, 

OSV, MKV, DVPP aj.  

KKC „Pod slunečníkem“, Hradecká 16, Opava  www.podslunecnikem.cz  

  

Bc. P. Havlíčková              

553 718 487, 602 765 082, 602 790 208 
k.centrum@seznam.cz            

  

Individuální a skupinová terapie 

pro lidi s problémem závislostí, 

krizová intervence, prevence 

závislostí. Poradenství v oblasti  

mezilidských vztahů a 

komunikace, nácvik relax. 

technik. Soc.právní poradenství.  

  

KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA www.msk.cz  

  

Oddělení mládež a sport - Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže  

  

Mgr. Andrea Matějková   

andrea.matejkova@msk.cz                          595 622 337   

Krajský školský koordinátor 

prevence – referent pro prevenci 

sociálně patologických jevů  

  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY www.msmt.cz  

  

Oddělení prevence   

http://www.opava.eurotopia.cz/
http://www.opava.eurotopia.cz/
http://www.centruminkluze.cz/
http://www.centruminkluze.cz/
http://www.podslunecnikem.cz/
http://www.podslunecnikem.cz/
http://www.msk.cz/
http://www.msk.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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Karmelitská 7, Praha 1, podatelna:    

posta@msmt.cz                                                                                                    234 811 111  

 

  

Vedoucí oddělení:  

  

Mgr. Martina Budinská,   

martina.budinska@msmt.cz                        234 811 331  

  

Horizontální a vertikální úroveň 

koordinace a spolupráce v oblasti 

primární prevence, systémová 

opatření v oblasti primární 

prevence, metodiky, legislativa  

Pracovnice pro MSK:  

Ing. Radka Heřmánková,  

radka.hermankova@msmt.cz                      234 811 554  

Prevence kriminality, dotační 

politika a spolupráce s krajskou 

institucionální úrovní  

  

  

Mgr. Vladimír Sklenář   

vladimir.sklenar@seznam.cz                       234 811 698  

Protidrogová prevence, 

certifikace programů primární 

prevence rizikového chování, 

koordinace s kraji, 

poradenstvíprevence  

  

TELEFONNÍ LINKY  

  

Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz  

  

116 111  

NONSTOP, ZDARMA  

pomoc@linkabezpeci.zc   

Pro děti, mládež a studující do 26 let. Volat se dá z mobilního 

telefonu i z pevné linky zdarma. Pokud si nevědí rady, 

něčeho se bojí, mají pocit, že jim rodiče nerozumí, je mu 

ubližováno, trápí se kvůli lásky, mají pocit, že nic nezvládají 

aj. Může se to týkat rodiny, kamarádů, školy, lásky, 

konkrétních situací, bolesti, pocitů. Anonymní.  

Linka ztracené dítě  

 116 000   

STOP, ZDARMA  

0@ztracenedite.cz   

Pro děti, mládež, dospělé. Volat se dá z mobilního telefonu 

i z pevné linky zdarma. Pomoc při porušování či ohrožení 

práv dítěte. V situacích ztráty, útěku, pohřešování, sex. 

zneužívání, vykořisťování, bojíte se o něj, ubližují mu na 

internetu...  

Ohrožené dítě. Anonymní.       

NON 

11600 

Linka první psychické pomoci  

 116 123   

  

  

21:00 hod.  

Pomoc lidem v akutní krizi, zvažují sebevraždu, mají 

dlouhodobý stres, samota – je jim úzko, neví jak dál, na 

všechno sami, trápí se, děje se jim něco zlého, potřebují 

srovnat myšlenky, poradit. Anonymní.  

ZDARMA 

Denně:   

19:00 –  

Rodičovská linka  

 840 111, 234, 606 021 021   

   

Pro rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky, pedagogy, 

dospělé. V případě výchovných či rodinných obtíží, pokud 

máte podezření na patologii v chování dítěte nebo 

patologickou situaci dítěte – krádeže, lži, sebepoškozování, 

školní problémy, rodinná situace, týrání dítěte aj. Anonymní.  

ZPOPLATNĚNO  

pomoc@rodicovskalinka.cz 

Prac. Dny:   

13:00 – 19:00 hod.  

Pátek:  9:00 – 15:00 hod.  

http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
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Linka pro pedagogy  

                                               

,   

  

ZPOPLATNĚNO  

 Prac. dny:     

8:00 – 16:00   hod.  

841 220 220 

777 711 439 

 Podpůrná služba pro pedagogy z celé ČR při řešení 

problémových výchovných situací ve školách. Hlavně pro 

školy, které nemají psychologa a spec.pedagoga. Linka 

poskytuje přímé telefonické poradenství a disponuje 

rozsáhlou databází kontaktů na instituce, které mohou být 

školami využívány. Umožňuje anonymní kontakt.  

Národní informační centrum pro mládež (NUV) www.nicm.cz   

  Poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné  

 221 850 860 ,   

 hod  

informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, 

cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a 

společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, 

metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro 

ostatní informační centra pro mládež v České republice.  

221 850 850  

ZDARMA  

Po – čt:        

12:00 – 17:00 

  

  

  

8. Vzdělávání pedagogů  

  

Pedagogové se v rámci svých možností účastní aktivit zaměřených na protidrogovou 

prevenci a prevenci rizikových projevů chování. Vybrat si mohou z programové nabídky 

seminářů a školení, které škola nabízí. Je nutné se soustředit na zvyšování odbornosti 

pedagogických pracovníků.  

  

9. Metody práce  

  

V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další 

metody, které se osvědčily. Výchova probíhá mezipředmětově.  

  

  

Používané metody práce:  

- výklad (informace)  

- online výuka 

- samostatná práce (slohové práce, referáty, informace z tisku, …)  

- besedy, diskuse  

- sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobů odmítání  

- párová a skupinová práce ve třídě  

- projekty  

- interaktivní metody: filmy, DVD, videa, interaktivní tabule a internet  

  

  

Na prvním stupni je v hodinách prvouky a přírodovědy hlavně kladen důraz  na nebezpečí 

kouření a požívání alkoholických nápojů. Děti jsou informovány o možném zneužívání léků a 

orientačně o jiných drogách.  

http://www.nicm.cz/
http://www.nicm.cz/
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Na druhém stupni v hodinách chemie, výchovy ke zdraví a přírodopisu se žáci seznamují 

s různými druhy návykových látek a jejich škodlivými vlivy na organismus. V hodinách 

zeměpisu se zeměmi, ve kterých se drogy pěstují a odkud se dovážejí do České republiky. V 

hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství k osvojení preventivních ochranných 

kompetencí jsou hlavně využívány sociální hry, ve kterých se učí obhajovat svůj názor, řešit 

konflikty ve třídě, trénovat způsob odmítání, využívají i formy samostatných projektů za použití 

dostupné literatury a internetu.  

  

  

  

10. Vymezení kompetencí žáků souvisejících s prevencí rizikových projevů 

chování   

  

1. – 3. ročník  

• žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním 

drog, zneužívání léků  

• znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek  

• znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu  

• mají vědomosti o tom, jak udržovat zdraví, a o zdravém životním stylu  

  

4. – 5. ročník  

• žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě  

• znají činnosti, které je z hlediska zdraví vhodné zařadit do denního režimu, osvojují si    

zdravý životní styl  

• podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch 

zdraví  

• znají zákony omezující kouření, používání alkoholu a zákony týkající se užívání    a 

šíření drog  

• umějí pojmenovat základní mezilidské vztahy  

• dokážou rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti  

• vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva  

• znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky  

  

6. - 9. ročník  

• žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví  

• respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení,  jsou 

tolerantní k menšinám  

• znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným   

způsobem  

• znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích  

• umějí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly  

• znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí  

• znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů  

• uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné     

protiprávní činy  
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• umějí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní i sociální  

• dokážou zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky  

• umějí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví  

• vědí, co je podstatou zdravého životního stylu, a snaží se o jeho realizaci  

• znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny  

• vědí, že zneužívání dítěte je trestné  

• zvládnou diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní 

problematice  

   návykových látek  

• vědí, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít  

• bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání,   

sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího  

ohrožení  

• zvládají komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)  

• odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umějí o nich diskutovat  

  

  

  

  

  

11. Analýza současného stavu ve škole  

  

 Situaci ve škole a mezi žáky mapujeme pomocí rozhovorů nebo dotazníků, které pak 

školní metodik prevence vyhodnocuje. Jsou to anonymní údaje, které ukazují na informovanost 

žáků o problematice návykových látek a sociálním chování nebo další požadované informace 

dle záměru zjištění. Ve škole je umístěna schránka důvěry na dotazy, sdělení informací nebo 

žádostí o pomoc atd., které metodik prevence a výchovný poradce dle svých možností řeší spolu 

s žáky.  

Je nutné se žáky mluvit otevřeně, bez zastrašování a je důležité nadále na žáky preventivně 

působit a naslouchat jim.  

Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v přílohách Minimálního preventivního 

programu pro daný školní rok (Evaluace MPP).  

Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány:  

• nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti, 

absence prevence v rodinách,  

• vysoká společenská tolerance k legálním drogám, podceňování prevence, mobilní 

telefony, internet,  

• absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví,  

• prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, 

nekontrolovatelnost žáků.  
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12. Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových 

projevů chování  

  
  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY  

  

  

Legislativní předpisy  

  

●  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Dnem 1. 9. 2016 nabyla účinnosti 

novela tohoto zákona 82/2015Sb.   

http://www.msmt.cz/uploads/skolsky_zakon.pdf    

  

○  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., 103/2014 Sb., nyní 197/2016 Sb.  

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-197.htm  

  

○   Vyhláška  č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. a 103/2014 Sb.  

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1  

  

○   Vyhláška  č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb. 

Informace o novele vyhlášky č. 74/2005 Sb.:  

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-74-2005-sb-1  

  

○   Vyhláška  č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.  Informace o novele 

vyhlášky č. 15/2005 Sb.:  

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-15-2005-sb-1  

  

○  Vyhláška  č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.   http://www.msmt.cz/dokumenty/http-www-

msmt-cz-dokumenty-vyhlasky-ke-skolskemuzakonu  

  

○ Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných  

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-027.htm  

  

●    Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  v 

platném znění  

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich  

   

○   Vyhláška  č.  317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků  

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb  
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●    Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (z.č. 333/2012 Sb.) http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-c-109-

2002-sb-o-vykonu-ustavni-vychovy-neboochranne-vychovy-ve-skolskych-zarizenich-a-o-

preventivne-vychovne-peci-ve-skolskychzarizenich-a-o-zmene-dalsich-zakonu  

○   Vyhláška 244/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují 

podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních  

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s244   

  

○   Vyhláška  č.  458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně 

vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče  http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-

458-2005-sb-kterou-se-upravuji-podrobnosti-oorganizaci-vychovne-vzdelavaci-pece-ve-

strediscich-vychovne-pece  

   

  

Odkaz na vyhlášky MŠMT:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1   

Odkaz na právní výklady legislativy MŠMT: http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad- 

msmt?highlightWords=pr%C3%A1vn%C3%AD+v%C3%BDklady   

  

  

Vnitroresortní předpisy a dokumenty   

  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28, vč. 6 nových příloh vydaných v r. 2015 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-

apokyny  

  

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j.:  

MSMT-21149/2016  

http://www.msmt.cz/file/38988/  

   

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.:  

14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999)   

http://www.odrogach.cz/skola/dokumenty/metodicky-pokyn-k-rasismu-

axenofobii.html?section_id=16  

  

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14  http://www.msmt.cz/file/37923   

  

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25  http://www.msmt.cz/file/38377  

  

Metodické doporučení k bezpečnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: 

Minimální standard bezpečnosti,  č.j.: 1981/5015-1  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-

avyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email  
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Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků, č.j. MSMT-43301/2013  

http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Documents/Metodicke_doporuceni_IVyP.pdf  

  

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, Čj.: MSMT-7502/2015 
http://www.nuv.cz/uploads/Metodicke_doporuceni_ke_zrizeni_funkce_asistenta_pedagoga.pdf  

  

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, 

č.j.:25884/2003-24 http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Documents/PP%20policie.doc  

  

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách, MŠMT, únor  

2014  

http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Documents/Vyuziti_pravnich_opatreni_2014.pdf  

  

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11 691/2004-24 

http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Stranky/Primarni-prevence-patologickychjevu.aspx  

  

Metodický pokyn k upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče 

http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-upresnujici-podminky-cinnosti-

stredisekvychovne-pece  

  

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 239/2015 Sb. 

https://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/zakony/Documents/sb0099-2015-

2392015.pdf    

  

Odkaz na metodické pokyny MŠMT pro rok 2016:   

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/metodicke-pokyny-pro-

rok2012   

  

  

Strategie   

  

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 -2018  

http://www.msmt.cz/file/28077   

  

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na 

období 2013-2018   

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mas/strategie_prevence_msk.pdf   

  

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018  

http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie_web.pdf   
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Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020  

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/socialni_oblast/strategie-markova-

20152020_1.pdf  

   

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020  

http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2016-

az2020.aspx  

   

Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 – 2018 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/strategie-proti-nasili-nadetech1.pdf   

  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období  

2015 – 2020  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-

rozvojevzdelavaci-soustavy-3?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br  

  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje  

2016   

http://verejna-sprava.kr- 

moravskoslezsky.cz/assets/skolstvi/dlouhodoby_zamer_vzdelavani_msk_2016.pdf  

  

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf  

  

  

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

  

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů  Zákon 

č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů   

  

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě   

  

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů  

  

Úmluva o právech dítěte  

  

Zásada neveřejnosti jednání na úseku sociálně-právní ochrany dětí při provádění ústního 

jednání s dítětem v rámci šetření mimo úřední prostory v „bezpečném prostředí důvěry“  
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  

  

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými  

výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  

  

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů  

  

  

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI  

  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

  

Zákon. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.  

  

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů  

  

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve 

znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění 

MINISTERSTVO VNITRA  

  

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění  

pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

  

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   

  

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=379%2F2005&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=379%2F2005&number2=&name=&text=
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  

  

  

  

MINISTERSTVO FINANCÍ  

  

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v 

některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů   

  

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů   

  

  

  

13. Užitečné webové stránky  

    

www.prevence-info.cz  

www.primarniprevence.cz  

www.icm.cz  

www.ceskaskola.cz  

www.rvp.cz  www.odyssea.cz   

www.adiktologie.cz - závislosti 

www.alkoholik.cz - alkohol 

www.dokurte.cz  - kouření 

www.sananim.cz  - drogy 

www.odrogach.cz - drogy 

www.drogy-info.cz – drogy 

www.drogovaporadna.cz drogy 

www.minimalizacesikany.cz – šikana 

www.sikana.org šikana 

www.sekty.cz sekty  

www.mkc.cz multikulturní centrum www.cicpraha.org 

centrum pro integraci cizinců www.amnesty.cz 

Amnesty international ČR www.podaneruce.cz – 

pomoc v obtížných životních situacích 

www.linkabezpeci.cz – pomoc v obtížných životních 

situacích www.anabell.cz – poruchy přijmu potravy 

www.urazneninahoda.cz zdraví a bezpečnost 

www.linkabezpeci.cz  www.e-bezpeci.cz  - nebezpečí 

internetu www.pomoconline.cz nebezpečí internetu 

www.jsi.cz jednota školských informatiků  

www.hranostaj.cz – hry pro žáky a studenty – adaptační kurzy, školy v přírodě  
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Tento program nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020  

  

V Bohuslavicích, 31. 8. 2020  

  

  

  

  

  

  

Mgr. Markéta Stošková      Mgr. Gabriela Prchalová 

Mgr. Monika Valachová      ředitelka školy 

Metodičky prevence 


