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• Úvod 
 

Preventivní program školy si klade za cíl vést žáky ke zdravému životnímu stylu, 

podporovat jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvíjet jejich sociálně komunikativní 

dovednosti. Současně obsahuje takové specifické intervence, které pomáhají žákům osvojit 

si znalosti, dovednosti a kompetence snižující efektivně riziko výskytu či rozvoje 

konkrétních forem tzv. rizikového chování. PPŠ podporuje vlastní aktivitu žáků, vzdělávání 

a proškolování pedagogického sboru, spolupráci se zákonnými zástupci a přináší pestré 

formy preventivní práce se žáky. Jeho každoroční vyhodnocení je součástí výroční zprávy o 

činnosti školy. 

 

• Základní údaje o škole 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento PPŠ 

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, 

příspěvková organizace 

Loučná nad Desnou 58, 788 11 Loučná nad Desnou 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Petr Lukáš 

Telefon na ředitele 583 550 126 

E-mail na ředitele kancelar@zsloucnand.cz 

Jméno školního metodika prevence Mgr. Ludmila Mikesková 

Telefon 583 550 126 

E-mail mikeskova@zsloucnand.cz 

 

Specializační studium Ano Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání AZ Help, Vidnava 

Jméno výchovného poradce Ing. Milena Rudolfová 

Telefon 583 550 126 

E-mail rudolfova@zsloucnand.cz 

Specializační studium Ano Studuje Ne 

Realizátor vzdělávání UP Olomouc 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. 

pracovníků/AP 

ZŠ – I. stupeň 5 55 5 

ZŠ - II. stupeň 4 75 8 



Celkem pedagogů na 

škole 

  13 

 

• Charakteristika školy 

 

ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou je škola venkovského typu, je školou úplnou, žáci se 

vzdělávají v devíti třídách. Třídy jsou po jedné v ročníku. Školu v současné době navštěvuje 

130 žáků. Z toho je 75 žáků na druhém stupni. 

Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Školní družina má dvě oddělení, její 

provoz je k dispozici od 6.00 ráno do 16.00 odpoledne. Škola je s ohledem na finanční 

možnosti průběžně modernizována a vybavována potřebnými prostředky ke zkvalitnění 

výuky. 

Riziková místa školy, jako jsou chodby, toalety, šatny u tělocvičny, jídelna, jsou 

zajištěny dohledy pedagogů. Prostor šaten je monitorován kamerovým systémem, ráno a v 

poledne navíc také dohledem školníka. Možnost vzniku rizikového chování v poledních 

pauzách minimalizujeme dohledem ze strany pedagogů v počítačové učebně, kde mohou 

žáci využívat výukových programů, dopracovat si úkoly z hodin apod. Škola také nabízí 

volnočasové aktivity v odpoledních hodinách. 

Většina rodičů se školou spolupracuje a je ochotná podílet se na řešení vzniklých problémů. 
 

• Koordinace preventivních aktivit ve škole 

 
Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá školní metodik prevence ve 

spolupráci s ostatními pedagogy, především třídními učiteli. V rámci své činnosti se podílí na 

přípravě Preventivního programu školy a jeho realizaci ve škole. Spolupracuje s ředitelem 

školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, oblastním metodikem prevence v PPP a 

dalšími institucemi a organizacemiv regionu. 

 

• Analýza situace ve škole 

 
Třídní učitelé tvoří během září se žáky společná pravidla třídy, diskutují o potřebě 

pravidel a nutnosti dodržování pravidel ve společnosti, ve škole, ve třídě. 

Od začátku školního roku byly do rozvrhu hodin začleněny pravidelné třídnické 

hodiny, konají se jednou měsíčně a přináší možnost diskutovat o problémech, které se ve 

třídách vyskytly, hodnotit uplynulé období, vznášet různé podněty či jen tak zažívat 

sounáležitost se třídou během společných her. Třídnické hodiny slouží také třídnímu učiteli 

jako nástroj pozorování třídního klimatu a možnost jej ovlivňovat. V případě výskytu 

závažnějších problémů se mohou učitelé obracet na metodičku prevence, výchovnou 

poradkyni, případně vedení školy a konzultovat další postup. 

Součástí vzdělávacího systému je osobnostně-sociální výchova, na kterou je kladen 

velký důraz. Je prostoupena všemi vzdělávacími předměty a aktivitami školy. V průběhu 

roku probíhají projektové dny napříč celou školou, které posilují pozitivní školní klima. Dále 

jsou organizovány akce podporující zdravý životní styl (turistický den, sportovní kurzy, 

besedy) a společné akce rodičů, žáků a učitelů (jarmark, společné dílny). 

První a devátá třída tradičně prožívá na začátku školního roku dvoudenní osobnostně-

sociální kurz, který je zaměřen na pozitivní rozvoj vztahů mezi nejstaršími a nejmladšími 

žáky naší školy, na sebepoznání, spolupráci, sebekontrolu. Již tradičně se těchto akcí účastní 

také rodiče prvňáků. Šestá třída prochází adaptačním kurzem zaměřeným na klima třídy, na 

stmelení třídního kolektivu a nastavení pravidel spolupráce na druhém stupni. Také ostatním 

třídám je věnována na začátku školního roku pozornost a to jednodenními zážitkovými kurzy, 

které umožní dětem lepší poznání svých spolužáků a jejich zájmů. 



Dále organizujeme celoroční soutěž Aktivní žák na prvním stupni a Aktivní třída na 

druhém stupni. V poslední době se hezky rozvinula práce školní samosprávy pod vedením 

Anity Bučkové, kde volení zástupci jednotlivých tříd druhého stupně přinášejí nové nápady 

na zlepšení školního prostředí, vyhlašují různé charitativní akce či sběrové dny. 

V době online výuky jsme motivovali žáky formou výzev na classroom učebnách, 

zřídili jsme Relaxační zónu na webu školy a kanál Víme o sobě. Žákům byla nabídnuta 

možnost scházet se na online meetech ve volných virtuálních učebnách, kde si mohli 

popovídat se spolužáky, případně pracovat na zadaných úkolech. 

Problematika prevence rizikových jevů je také součástí hodin Prvouky, Přírodovědy, 

Informatiky, Výchovy ke zdraví a Občanské výchovy. Každoročně žákům 

zprostředkováváme besedy v rámci KPPŠ, pouštíme zajímavé filmy z portálu JSNS, 

případně reagujeme na aktuální nabídky. 

 

Z hlediska rozšířenosti sociálně negativních jevů ve škole se dá říci, že nejčastěji řešíme: 

• vzájemné špatné vztahy mezi dětmi 

• nevhodné chování v kyberprostoru 

• špatný prospěch 

• vlažný zájem některých rodičů o výsledky a problémy svých dětí 

• v malé míře pozdní příchody, skryté záškoláctví, vandalismus, kouření 

 

Tyto problémy se zatím daří řešit svépomocí. Osvědčuje se nám práce se žáky v třídnických 

hodinách, projektové vyučování, zážitkové kurzy, zajímavé besedy a programy, nabídka 

zájmové činnosti, vlastní akce školy, práce školní samosprávy. Dále pěstování dobrých 

vztahů mezi pracovníky školy a společné zásady při výchovném působení. U žáků budujeme 

pocit sounáležitosti se školou a možnost aktivně se do dění ve škole zapojovat, přinášet své 

nápady. 

 

• Cíle PPŠ 

 

Dlouhodobé cíle: 

• vést žáky ke správným postojům vůči zátěžím a problémům 

• vést žáky k sebepoznání, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v 

životě, k poznání sebe sama 

• formovat odmítavý postoj k rizikovému chování a tvořit zdravé společenské vztahy 

• motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách 

• zlepšit spolupráci mezi rodinou a školou 

 

Krátkodobé cíle: 

• zlepšovat efektivitu třídnických hodin 

• nabízet kvalitní zážitkové kurzy a programy 

• podporovat činnost žákovské samosprávy 

• zkvalitňovat komunikaci a spolupráci s rodiči 

• týmově řešit problémové situace 

• zapojit se do preventivních programů (KPPŠ, ...) 

• průběžně informovat učitele o akcích zaměřených na prevenci, o možnostech 

sebevzdělávání v oblasti prevence 

• motivovat žáky k aktivnímu trávení volného času (sportovní kurzy) 

 

 

 

 



• Aktivity PPŠ pro jednotlivé cílové skupiny 

 
Práce pedagogického sboru a vedení školy 

 

Vedení školy 

• umožňuje účast pedagogů na vzdělávacích kurzech a seminářích 

• zajistí, aby školní řád obsahoval jasné definice sociálně negativního chování a sankce 

za jeho projevy 

• zajišťuje spolupráci s rodiči a Radou školy v aktivitách v oblasti prevence rizikového 

chování a snaží se získat jejich podporu 

• sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit 

• účastní se řešení krizových situací 

 

Metodik prevence 

• seznamuje kolegy s náplní PPŠ 

• informuje na poradách o situaci na škole 

• poskytuje odborné informace z oblasti prevence 

• informuje o vhodných preventivních aktivitách, které pořádají jiné organizace 

• poskytuje konzultace 

 

Učitelé 1. a 2. stupně 

• učitelé mají povinnost seznámit se s PPŠ a krizovými plány 

• ohlásí výskyt veškerých projevů rizikového chování řediteli školy nebo metodikovi 

prevence a podniknou společné kroky k jeho řešení 

• pracují na zlepšování třídního klimatu, nabízí vhodné aktivity a programy 

• ve svých hodinách se věnují tématům primární prevence dle zařazení tematických 

bloků 

• poskytují zpětnou vazbu o probraných tématech, reakcích žáků a akcích ve třídě 

• budují správný postoj k rizikovému chování 

• reagují na nabídky různých besed a přednášek, které souvisí s tématikou prevence a 

hodnotí jejich úroveň 

 

Vzdělávání pedagogů 

• účast na seminářích, samostudium 

 

Spolupráce s rodiči 

• rodiče budou informováni o činnosti ŠMP a plány PPŠ prostřednictvím třídních 

učitelů na třídních schůzkách 

• rodičům jsou k dispozici informace na školním webu (konzultační hodiny a kontakt 

na ŠMP, plány PPŠ, zajímavé odkazy a materiály, adresy odborných zařízení, kde jim 

může být poskytnuta pomoc ...) 

• ve škole je zřízena centrální nástěnka primární prevence 

• rodiče se mohou obrátit na školu přes schránku důvěry - tzv. „Školní vrbu“ formou 

internetového vzkazu (web školy) 

• společné akce během školního roku (Velikonoční nebo Vánoční jarmark, sběry, Den 

otevřených dveří, zápis dětí do první třídy, pasování na čtenáře, Čertovská diskotéka, 

Adaptační kurz pro 1. třídu, obhajoba absolventských prací, výstava prací žáků) 

 

Program preventivních aktivit pro žáky školy 

 



1. nespecifická prevence – třídnické hodiny, projektové dny, zážitkové kurzy, besedy, 

exkurze, sportovní kurzy, zájmové kroužky, zapojení do soutěží a olympiád, 

kulturní akce, ekoprogramy 

 

2. specifická prevence – zařazení témat primární prevence do výuky, zapojení do 

Komplexního preventivního programu šumperské Pedagogické poradny, další 

besedy zajištěné jinými organizacemi dle aktuální nabídky během školního roku 

 

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 

 
Rizikové jevy Ve které třídě a ve kterém předmětu zařazeno 

agrese, násilí Prv 3, VkZ 6, VkZ 7, OV 7 

šikana Prv 2, Prv 3, VkZ 6, VkZ 7, OV 7, OV 8 

kyberšikana I 6, I 7 

vandalismus Prv 2, Prv 3, D 6, OV 7, OV 8, D 9 

intolerance OV 7, D 9 

antisemitismus OV 7, D 9 

extremismus D 9 

rasismus OV 7, D 9 

xenofobie OV 7, D 9 

domácí násilí Prv 3,VkZ 7 

týrání, zneužívání dětí Prv 3, VkZ 6, VkZ 7 

záškoláctví Prv 3, VkZ 7 

závislostní chování, užívání návyk. látek Prv 2, Prv 3, VkZ 6, VkZ 7, OV 7, OV 8 

virtuální drogy (mobil, TV, PC) I 6, I 7, VkZ 7, OV 8, MV 9 

netolismus I 6, I 7, OV 8 

riziko ve sportu TV všechny třídy 

rizikové chování v dopravě Prv 2, Prv 3, Př 5, VkZ 6 

poruchy příjmu potravy VkZ 7, OV 7, Př 8 

negativní působení sekt OV 9 

sexuální rizikové chování VkZ 7, OV 8, Př 8 

 

Zařazení témat v rámci výuky 

Kyberšikana 

Téma Třída Předměty 

Desaterem proti kyberšikaně 6. - 9. I, MV 

 

Vztah k sobě a k druhým, agrese, násilí, násilí v rodině, sexuální obtěžování, 

zneužívání, šikana, tolerance, záškoláctví 

Téma Třída Předměty 

Škola, domov, cesta do školy, významná telefonní čísla, důležitá místa v obci, 

moje rodina, lidé kolem nás. 

Třída o přestávce, sebeobsluha, sebekázeň, formy vhodného chování, pravidla 

slušného chování (poděkování, prosba, omluva, odpuštění, tolerance), principy 

demokracie, práva a povinnosti žáků školy. 

1. Prv 

 

 



Postavení jedince v rodině, život a funkce rodiny, práva a povinnosti členů 

rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy. 

Kamarádské vztahy v třídním kolektivu, tolerance, pomoc člověka člověku ve 

vyhrocené situaci i v běžném životě, vandalismus, šikana. 

Chování ve škole, po cestě do školy. Zásady zdravého způsobu života 

2. Prv 

Hodnota lidského života, pomoc nemocným a sociálně slabým, úcta k životu, 

lidské rasy, rasismus, základní lidská práva. 

Šikana. 

Naše tělo, části těla člověka, vnitřní orgány, smysly. Nemoc a úraz, hygiena a 

čistota, potraviny a výživa člověka. Návykové látky, hodnota lidského života, 

úcta k životu. 

3. Prv 

Osobní bezpečí žáka, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání), 

služby odborné pomoci. 

1., 2., 

3. 

Prv 

Člověk, Hodnota lidského života, Úcta k životu. 

Týrané, zneužívané, zanedbané děti, dětská krizová centra, CAN syndrom, 

odmítací techniky. 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (bezpečné chování a dodržování 

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví). 

4. Přv 

Soužití lidí, právo a spravedlnost. 5. Přv 

Soužití lidí, chování lidí. 4., 5. Přv 

Vztahy mezi lidmi 6., 7. Vkz 

Zásady lidského soužití 

Sebepoznávání a sebepojetí 

Moje vztahy k druhým lidem 

Můj domov, moje rodina 

Naše třída 

Pravidla soužití v komunitě 

Spolupráce, kooperace, naslouchání 

Týrání, sexuální zneužívání dětí 

Brutalita a jiné formy násilí v médiích 

Linky důvěry a krizová centra 

7., 8. Vkz, Ov 

Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál, bariéry jednotlivých světadílů, 

vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. 

7., 8. Z 

Jaký jsem – hledáme sami sebe, Rozvoj osobnosti, Kultura osobního 

projevu 

Já a ti druzí 

Komunikace verbální a neverbální, Společenské chování, Hledáme sami sebe a 

rozvoj osobnosti 

Projevy násilí, Řeč lidských skutků 

Pomáhající a prosociální chování 

Manželství, Rizika při volbě partnera 

Kamarádství, přátelství, láska 

6., 7., 

8. 

Pv, Vkz, Ov 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rizikové chování v dopravě, rizikové sporty 

Téma Třída Předměty 

Škola, domov, cesta do školy, významná telefonní čísla, důležitá místa v obci, 

dopravní výchova. 

1., 2., 

3. 

Prv 

Dopravní výchova 4., 5. Přv 

Dopravní kurz 4. Přv 

Bezpečnost při pohybových činnostech 1.- 9. Tv 

 

Přenosné choroby 

Téma Třída Předměty 

Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy- rodina a partnerství, 

biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV – 

AIDS (cesty přenosu) 

5., 6., 

7. 

Vkz, Přv 

Orgány, orgánové soustavy, přenosné choroby 8. Př, Ov 

 
Závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling 

Téma Třída Předměty 

Péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky 4. Přv 

Návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a 

počítače 

5. Přv 

Autodestruktivní závislost 

Negativní účinky kouření a alkoholu 

Způsoby odmítnutí návykových látek 

6., 7. Vkz 

 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Téma Třída Předměty 

Zásady zdravého stravování, Sestavování jídelníčku a výživová doporučení, 

Stravovací a pitný režim, Výživová hodnota potravy 

Reklama a zdravý životní styl 

6., 7. Vkz 

Sexuální rizikové chování 

Téma Třída Předměty 

Předčasná sexuální zkušenost a její rizika, Sexuální orientace 7. Vkz 

Lidské tělo, rozdíly mezi mužem a ženou, Základy anatomie a fyziologie 

pohlavních orgánů, Změny v období dospívání. 

7. Vkz 

Rizika ohrožující reprodukční zdraví, Předčasný sex a jeho rizika, 

Promiskuita, pornografie, Choroby přenosné pohlavním stykem, 

Plánované rodičovství, antikoncepce, Početí, vývoj dítěte před narozením, 

předčasné ukončení těhotenství 

Těhotenství, porod, Základní péče o novorozence 

7. Vkz 

 

Antisemitismus, negativní působení sekt 

Téma Třída Předměty 

Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské 

kulturní oblast 

7. D 

 

Vandalismus, rasismus, extremismus, xenofobie, netolerance, homofobie. 

Téma Třída Předměty 



Revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a 

národnostních problémů 

8. D 

Politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus, 

socialismus), ústava, politické strany, občanská práva 

8. D, Ov 

Druhá světová válka, holocaust 9. D 

Problémy současnosti 9. D 

 

Preventivní programy školy pro školní rok 2021/2022 

 

KPPŠ (Komplexni Preventivni Program školy): 

Třída Realizátor Název 

4. třída Pontis Šumperk Mediální výchova aneb dvakrát měř a jednou 

klikni 

5. třída MěÚ Šumperk Práva a povinnosti nezletilých dětí 

5. třída Poradna zdraví Šumperk Kouření – vznik závislosti a její důsledky 

6. třída PPP Šumperk Klima v naší třídě 

6. třída Poradna zdraví Šumperk Kyberšikana 

7. třída Poradna zdraví Šumperk Poruchy příjmu potravy 

8. třída MěÚ Šumperk Mám 15 let, co to pro mě znamená 

9. třída Poradna zdraví Šumperk Rizikové sexuální chování 

 

Poradna zdraví 
Třída Realizátor Název 

1. třída Poradna zdraví Šumperk Úraz není náhoda 

2. třída Poradna zdraví Šumperk Zdravá výživa 

3. třída Poradna zdraví Šumperk Proč je pohyb důležitý 

4. třída Poradna zdraví Šumperk Aby pes nekousl 

5. třída Poradna zdraví Šumperk Ne-Bezpečná síť 

 

Besedy nad rámec KPPŠ 
Třída Realizátor Název 

6. třída   

8. třída   

9. třída   

 

Kurzy OSV, vedou třídní učitelé 

Název Třída Počet žáků 

Tera animalis 

adaptační kurz 

1.,9. 34 

Startujeme 2. stupeň 

adaptační kurz 

6. 16 

Zase spolu 2.-8. 

stmelovací programy 

  

Turistický den 4.,5.,6.,7.,8.,9. 93 

Stužkování prvňáků 1.,9. 20 

Pravěký den 6. 16 

Den vědy 6.,7.,8.,9. 75 

Namažeme školu 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 130 



Vánoční besídky 1.-9. 130 

Velikonoční jarmark 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 130 

Den Země 1.-9. 130 
 

Noc s Andersenem 6.,7. 38 

Jan Ámos Komenský 6.,7.,8.,9. 75 

Fairová snídaně 1.-9. 130 

 

• Evaluace 
Celoroční sbírání podkladů. Na konci školního roku je zpracována zpráva, jejímž obsahem 

je vyhodnocení realizace Preventivního programu na daný školní rok. Závěrečná zpráva se 

předkládá vedení školy a je součástí výroční zprávy školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled kontaktů spolupracujících organizací, institucí poskytujících odbornou 

službu 
 

 



Název: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany a prevence 

Kontaktní adresa: Lautnerova 1, 787 01 Šumperk Telefon: 583 388 908 e-mail: 

petr.vlach@musumperk.cz Lektor: Mgr. Petr Vlach 

 

Název: Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka 

Kontaktní adresa: Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk Telefon: 583 284 011, 778 445 825 e-mail: 

svp@dds-spk.cz Lektor: Mgr. Tomáš Polák 

 

Název: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk (dále 

Pedagogicko-psychologická poradna) 

Kontaktní adresa: Husitská 12, 787 01 Šumperk Telefon: 583 215 279 e-mail: ppp.spk-

prevence@seznam.cz Lektor: Mgr. Hana Prejdová 

 

Název: Poradna zdraví Šumperk 

Kontaktní adresa: 8.května 20, 787 01 Šumperk Telefon: 732 960 137 e-mail: 

jolana.keprtova@seznam.cz Lektor: Mgr. Jolana Keprtová 

 

Název: OS ČČK Šumperk 

Kontaktní adresa: Sušilova 38, 789 01 Zábřeh Telefon: 605 413 442 e-mail: 

sumperk@cervenykriz.eu Lektor: Klára Matějčková, Lenka Barvířová, Bc. Milan Novák 

 

Název: SPC, při ZŠ Schola Viva 

Erbenova 16 78701 Šumperk spc@schola-viva.cz www.spc-sumperk.cz 583222324 

 

Městská policie Šumperk Jesenická 31 78701 Šumperk zdenek.docekal@musumperk.cz 

583213000 Policie ČR Havlíčkova 8 srorsu@mvcr.cz 974779111 

 

Pontis Šumperk o.p.s. Gen. Svobody 2800/68 78701 Šumperk pontis@pontis.cz www.pontis.cz 

583211766 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RACHOT 

Gen. Svobody 2800/68 78701 Šumperk rachot@pontis.cz www.pontis.cz 583550237 777716031 

• pro děti a mládež ve věku 12 – 26 let s rizikovým způsobem trávení volného času 

volnočasové aktivity sociálně terapeutické a preventivní činnosti, zprostředkování kontaktu 

s dalšími odborníky a institucemi 

Kontaktní centrum KRÉDO 

Temenická1 78701 Šumperk k-centrum@pontis.cz www.pontis.cz 583550235 774716020 

• pro drogově závislé, jejich rodiny, přátele, pedagogy sociálně terapeutické a preventivní 

činnosti, sociální poradenství v prostorách kontaktního centra a v rámci terénního programu 

v Šumperku 

Poradna pro rodinu 

M. R. Štefánika 20 78701 Šumperk sumperk@poradnaprorodinu.cz www.rodinnaporadna.cz 

583213141 583391232 

• pro osoby v nepříznivé sociální a rodinné situaci, ohrožené rodinnou krizí odborná 

poradenská činnost, podpora rodiny a jejich členů ve schopnostech poradit si v rodinných či 

rodinu a její členy poškozujících problémech a tyto situace zvládat 

 

 Poradna pro ženy a dívky 

Komenského 9 78701 Šumperk poradna.su@volny.cz www.poradnaprozeny.eu 603213845 

• pro mládež, rodiče, vychovatele, učitele i širokou veřejnost osvětová činnost, poradenská 

pomoc (sociální, právní, lékařská, psychologická,…), pomoc v krizových situacích 

 



Dětská a dorostová psychiatrie 

MUDr. H. Štěpánová Šmeralova 2, 78701 Šumperk 583219713 

MUDr. E. Rozsívalová Šmeralova 2, 78701 Šumperk 583219713 

 

Linka bezpečí – pomoc online (nonstop) pomoc@linkabezpeci.cz www.linkabezpeci.cz 116 111 

 

Linka bezpečí – vzkaz domů (pro případ útěku z domova) info@linkabezpeci.cz 

 

 www.linkabezpeci.cz 800111113 724727777 Linka bezpečí – Rodičovská linka 

 

 info@linkabezpeci.cz 840111234,   

 

Linka důvěry Olomouc (nonstop) www.ssp-ol.cz 585414600 

 

 

• Přehled platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování 

 
STRATEGIE 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019- 

2027 

 

• Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10 

 

• Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období 2015 -18 

 

• Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020 

 

• Krajský plán primární prevence na léta 2019- 22 

 

ZÁKONY 

 

• Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), došlo k doplnění § 22a a 

22b upravující práva a povinnosti pedagogických pracovníků a dále k doplnění § 31 

školského zákona o postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených 

zákonem. Více viz. pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických 

pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta. 

• 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 

• 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

• Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami 

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů- platné 

znění od 1.7.2017 

• Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

účinnost od 1.5.2017 

• Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. platný od 1. ledna 2017 

 

VYHLÁŠKY 

 

• VYHLÁŠKA 27/2016: Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných ve znění účinném od 1.9.2017 

mailto:info@linkabezpeci.cz


 

• vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další vyhlášky 

 

• Novela 412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních 

komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. 

 

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 

 

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 

• Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve 

školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 + přílohy pro jednotlivé typy rizikového chování : 

1. návykové látky,2. rizikové chování v dopravě, 3. poruchy příjmu poravy, 4. alkohol,5. 

syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyberšikana, 8. homofonie, 9. extremismus , 

rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví, 12. krádeže, 13. 

tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16. sebepoškozování, 17. nová 

náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19. příslušnost k subkulturám, 20. domácí 

násilí 21. hazardní hraní 

 

• Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 

 

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

prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14 související normy: Zákon o sociální 

potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) – ohlašovací povinnost školy 

při neomluvených hodinách; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny - 

platné znění od 1. 1. 2015 – více o ohlašovací povinnosti školy 

 

• 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 související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. platné znění od 1. 6. 2015 

 

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

školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j.: 37 014/2005-25 
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