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Úvod 

Minimální preventivní program školy (dále jen MPP) je nedílnou součástí realizovaného školního 

vzdělávacího programu a je zpracován na základě Metodického pokynu k primární prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28) . 

Je zaměřen na podporu výchovy žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, 

rozvoj jejich sociálně komunikativních kompetencí, vytvoření a udržení zdravého sociálního klimatu ve 

škole. Na realizaci a tvorbě MPP, se pod záštitou ředitele školy, podílí celý pedagogický sbor, ale také 

odborníci s institucí, které se zabývají prevencí rizikového chování. MMP se také zaměřuje na podporou 

vlastní aktivity žáků.  Koordinaci tvorby a vyhodnocení realizace provádí školní metodik prevence v úzké 

spolupráci s výchovným poradcem.  

 

Charakteristika školy: 

 

Název školy, adresa           Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

                                  Jílová 164/36g 

             639 00   Brno 

       

Zřizovatel            Jihomoravský kraj 

 

Emailová adresa školy          sou@jilova.cz 

 

Webová stránka školy          www.jilova.cz  

 

Kontakty                       telefon: 543 424 511 

             fax: 543 424 555 

 

Ředitel školy:                        Ing. Andrzej Bartoś 

             bartos@jilova.cz 

              tel: 543 424 518 

 

Zástupci ředitele  

teoretické vyučování: 

            Ing. Miroslava Čechová, Ph.D. 

                                             cechova@jilova.cz 

                                             tel: 543 424 520 

       

                                             Ing. Zdeněk Pavlík  

                                             pavlik@jilova.cz 

                                             tel: 543 424 520 

 

Zástupce ředitele  

odborný výcvik:           Ing. Petr Veselý  

                                             vesely@jilova.cz 

                                             tel: 543 424 516  
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Zástupce ředitele  

provozně-ekonomický úsek: JUDr. Zuzana Machalová  

          - statutární zástupce školy 

          machalova@jilova.cz 

          tel: 543 424 513 

 

Výchovný poradce:          Mgr. Dana Petrová 

         petrova@jilova.cz 

         tel: 543 424 533 

 

Školní metodik prevence:    Mgr. Milena Bušková 

            buskova@jilova.cz 

          tel: 543 424 535  

 

 

Charakteristika školy: 

 

Střední škola využívá pro svoji práci několika budov. Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově na 

ulici Jílová 36g, kde jsou také kanceláře ředitele školy a všech zástupců. Dále ke škole patří tři odloučená 

pracoviště, kde probíhá odborný výcvik. Těmito dislokacemi jsou Pracoviště Jahodová 54, Pracoviště 

Pražákova 51, Pracoviště Tučkova 2 v Brně. Součástí školy je také domov mládeže, který se nachází v 

prostorách  školy.   

Naše škola nabízí žákům školní vzdělávací programy v učebních oborech, instalatér, malíř a lakýrník, 

elektromechanik pro zařízení a přístroje, montér suchých staveb, podlahář, truhlář a zedník. Maturitními 

obory vyučovanými na škole jsou nábytkářská a dřevařská výroba, mechanik instalatérských a 

elektrotechnických zařízení a technická zařízení budov. Po vyučení v učebním oboru nebo po složení 

maturitní zkoušky ve studijním oboru mohou žáci využít nabídky zkráceného denního. Další možností 

studia pro žáky, kteří zdárně ukončí učební obor závěrečnou zkouškou, je nástavbové studium 

v oborech dřevařská a nábytkářská výroba a stavební provoz. 

 

 

Základní představitelé primární prevence ve škole: 

 

 Ředitel školy Ing. Andrzej Bartoś vytváří podmínky pro realizaci prevence, prověřuje vhodného 

pracovníka funkcí školního metodika prevence, sleduje efektivitu jednotlivých preventivních 

aktivit 

 

 Výchovný poradce Mgr. Dana Petrová se zaměřuje na individuální kontakt se žáky a jejich rodiči 

při hledání řešení konkrétních problémů, zejména výchovného a vzdělávacího charakteru 

 

 Školní metodik prevence Mgr. Milena Bušková koordinuje realizaci MPP 

ve škole, podílí se na vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, zajišťuje hodnocení procesu 

a výsledků MPP, spolupracuje s denním centrem a školním parlamentem na tvorbě preventivních 

programů, spolupracuje s okresním a krajským metodikem preventivních aktivit, podílí se na 

opatřeních při výskytu SPJ ve škole 

 

 Třídní učitelé jsou nezastupitelnými osobami ve sféře vlivu na atmosféru třídy, na vytváření 

důvěry ve třídě, na podporu otevřené komunikace mezi žáky 

ve třídě 
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Analýza současného stavu: 

Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, 

stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence, take byla provedena evaluace 

preventivních aktivit loňského školního roku. Dle závažnosti jednotlivých případů využíváme postupy, 

dle krizových scénářů doporučených metodickými pokyny MŠMT. Závažné případy konzultujeme 

s okresním metodikem prevence či dalšími odborníky. 

V minulém školním roce jsme nejvíce řešili kouření u nezletilých žáků a vysokou absenci.  V 

jednom z prvních ročníků jsme řešili ve spolupráci s PPP narušené třídný vztahy. Již tradičně se 

osvědčil monitorovací systém rizikového chování žáků, který spočívá v odhalování nežádoucích 

projevů chování našich žáků ve školním prostředí (šikana, intolerance, záškoláctví, neprospěch, 

agresivita, alkohol a kouření, jiné závislosti, atd.). Tento systém je založen na úzké spolupráci školní 

metodičky prevence s výchovným poradcem, třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a dalšími 

pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. Cílem monitorovacího systému je podchycení 

problémových žáků a naše snaha pomoci jim v řešení jejich rizikového chování tak, aby nedocházelo k 

vyhrocení konfliktních situací a nenarušovalo se tak optimální sociální klima ve třídě nebo ve škole.  

Velmi se nám osvědčily besedy a workshopy, na téma “Sex pro pokročilé” a “Školní nebo 

trestná lavice”, které pro nás zajišťila Ratolest Brno, z.o. a mladí medici z Masarykovi Univerzity. 

  

Hlavní cíl: 

Základním principem minimálního preventivního programu je výchova žáků 

ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování 

a harmonickému rozvoji osobnosti. V tomto smyslu vedou pedagogové a učitelé odborného výcviku 

důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických 

principech, respektujících identitu a individualitu žáka, a rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a 

úctu k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními normami a 

s důrazem na právní a finanční odpovědnost jedince. Velmi důležitou oblastí je také podpora 

smysluplného využívání volného času.  
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Krátkodobé cíle: 

pro žáky 

 na začátek studia u všech oborů je zařazen adaptační kurz, díky jeho realizaci předpokládáme 

zahájení spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem a 

vytvoření pozitivních vazeb ve třídě 

 v průběhu celého školního roku budeme důsledně sledovat absenci všech žáků a při 

pravidelných třídnických hodinách budeme pravidelně žákům připomínat nutnost docházky 

k úspěšnému ukončení studia      

 v průběhu září a října vytvoříme nabídku volnočasových aktivit pro ubytované žáky, především 

je důležité nabídnout sportovní a zájmové aktivity, kterými vyplní smysluplně volný čas 

 v průběhu školního roku provedeme monitoring rizikového chování – především se zaměříme na 

problematiku šikany a netolerance, s ohledem na to, že byl v loňském roce zaznamenán případ 

takového chování, 

    pro rodiče 

 zlepšíme spolupráci s rodiči a motivaci rodičů k většímu zájmu o prospěch a absenci jejich dětí 

 pro učitele   

 během školního roku budou pedagogičtí pracovníci absolvovat tematický seminářů, aby se lépe 

orientovali v problematice rizikového chování a dokázali lépe pracovat s problémy ve třídě 

  

Dlouhodobé cíle: 

 vytvořit funkční preventivní program školy, tím, že se do jeho tvorby a realizace zapojí všichni 

pedagogičtí pracovníci školy       

 

 získat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti prevence a 

její realizace, podporovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování 

 

 zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti žáků, zlepšovat jejich sebeovládání a nenásilné 

zvládání konfliktů formou interaktivních metod přímo ve výuce 

 

 prostřednictvím pravidelných třídnických hodin zvyšovat sociální kompetence žáků, vést je 

k zodpovědnosti za svoje chování, 

 

 neustálým zlepšováním školního prostředí a podpory pozitivního klima ve škole zajistit žákům 

příjemné a podnětné prostředí 

 

 zapojit jiné organizace do preventivního programu školy, využívat nabízené programy 

nestátních organizací, financovat další vzdělávání pedagogů, využívat dotační programy  
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 usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou, podporovat rodiče ve spolupráci se školou 

 

 podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro lepší využívání volného času žáků 

 

 pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní, přednášky a besedy s odborníky 

 

 seznámit všechny pracovníky školy s programem proti šikanování 

 

 snížit počet rizikového chování u žáků školy vytvořit dlouhodobou funkční strategii školy v 

oblasti primární prevence 

 

 vytvořit právní vědomí, mravní a morální hodnoty, společenské normy 

 

 udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu 

 

 podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu a osvojení pozitivního sociálního chování 

 
 
 
Při realizaci MPP využijeme: 

 

 Programové nabídky Poradenského centra, Sládkova. Akcí dle nabídky centra se zúčastní 

především žáci 1. ročníků. (zajišťuje metodik, třídu doprovází TU, s vypracovaným hodnocením 

třídy na základě absolvovaného programu 

 je seznámen TU, metodik a výchovný poradce). 

 

 V případě vzniku problémového kolektivu bude využito zážitkových programů z nabídky centra, 

kdy bude následně s rizikovým kolektivem pracováno dle doporučení odborníků na základě 

zjištěného. (zajišťuje metodik, zodpovídá TU a metodik) 

 

 Nabídky spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi s odpovídající pracovní náplní, např. 

Policie ČR, občanská sdružení (zajišťuje metodik) 

 

 Individuálních pohovorů s problémovými žáky dle aktuální situace. (pomoc 

při řešení problému poskytuje metodik, výchovný poradce a TU) 

 

 Skutečnosti existence fyzické i elektronické „schránky důvěry“ na konkrétní 

i anonymní dotazy, připomínky a upozornění na stávající problémy. (zodpovídá metodik, řeší za 

pomoci vedení školy, výchovného poradce a TU) 

 

 Školního časopisu, kde budou podporovány texty žáků, které mají souvislost se zdravým životním 

stylem, správnými životními návyky, s aktivním přístupem k životu a kladnými morálními 

postoji. (podporují učitelé CJL, OBN, TU, odpovídá redaktor časopisu) 

 

 Školní knihovny a školního denního centra, které nabízí dostupné materiály 

ze sledované oblasti a poskytuje možnost získávat informace z internetu. (zodpovídají pracovnice 

denního centra ve spolupráci s metodikem) 
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 Školního rozhlasového hlášení při pravidelných relacích, dle aktuální situace bude prostřednictví 

rozhlasu reagováno na případná nebezpečí vznikající v souvislosti s rizikovým chováním žáků. 

(zodpovídá metodik) 

 

 Existence nástěnky umístěné v prostorech denního centra, které jsou vyčleněny 

na problematiku rizikového chování. Nástěnky poskytují kontakty 

na organizace a instituce zabývající se širokou problematikou rizikového chování, poskytují návod 

kde a jak hledat pomoc, přináší aktuální témata, názory a zajímavosti sledované problematiky. 

(zodpovídá metodik a výchovný poradce 

 

 Vyučovacích hodin hlavně občanské nauky, kde je možné přizpůsobit vyučovací náplň daným 

problémům a využít videoprogramů, článků z tisku, diskuse, a hodin tělesné výchovy, popř. 

českého jazyka s vhodnou volbou témat slohových prací či mluvních cvičení. (zodpovídají TU, 

učitelé OBN,TEV,CJL, koordinuje metodik) 

 

 Práce TU a jeho výchovného působení na třídu při využití např. třídnických hodin. (zodpovídá 

TU) 

 

 Nabídky školních zájmových kroužků. Zde lze využít užšího vztahu mezi žákem a učitelem, proto 

je žádoucí seznámit vedoucí kroužků s možnostmi výchovného působení a metodami užívanými 

ve školou vytyčené oblasti prevence. (zajistí a zodpovídá metodik) 

 

 Adaptační pobyty pro žáky 1. ročníků, jejichž cílem je sebepoznání, poznání členů nového 

kolektivu, začlenění se do kolektivu, posílení týmové spolupráce (zodpovídá výchovný poradce, 

vychovatel pro mimoškolní činnost, metodik prevence, TU) 

 

 Spolupráce s rodiči, které je možné zapojit do procesu prevence, informovat 

je v rámci hovorových hodin, při individuálních pohovorech, pomocí osvětových brožur či 

pomocí materiálů vypracovaných školou. (zodpovídá TU a metodik) 

 

 Informačních brožur obsahově se týkajících zneužívání návykových látek a varujících před 

pohlavními nemocemi, z nichž nejnebezpečnější a přesto podceňovanou je AIDS. Brožury budou 

rozdány všem žákům 1. ročníků. Dále budou zmiňované materiály volně k dispozici ve školní 

knihovně. (spolupracuje TU, zodpovídá metodik) 

 

 

 

Seznámení pedagogického sboru s filozofií programu a jeho zaangažování do jeho realizace: 

  

Školní metodik prevence informuje pedagogický sbor na provozní poradě 

o hlavních přístupech aktualizovaného MPP a zprostředkuje aktualizaci na PC 

i ve sborovně. Pedagogům jsou v průběhu celého školního roku předávány odborné informace o 

problematice rizikového chování, o nabídkách programů, o metodách 

a formách specifické primární prevence. Pedagogové zařazují témata rizikových jevů chování do výuky 

ve svých předmětech, zejména v OBN, CJL 
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Závěr: 

Pevně věřím, že se i v tomto školním roce budeme moci pyšnit minimem případů problémového chování 

a pokud se nějaké případy vyskytnou, budeme schopni najít optimální řešení nejen při jednání s žáky, ale 

také při jednání s jejich rodiči. Vycházíme z teorie, že lepší je problémům předcházet. Preferován je 

pozitivní přístup, který vychází z poznání, že lepší je spolupodílet se na vzájemně přínosné nestresující 

komunikaci a upřednostňovat aktivity, které přinášejí pozitivní prožitky, než pouze poskytovat informace 

o nežádoucích jevech. Důraz je přitom kladen na posilování zdravého sebevědomí, samostatného 

rozhodování a řešení problému, rozvoj zdravého životního stylu.  

 

 

Přílohy: 

1. Krizový plán při řešení rizikového chování 

2. Krizový plán při řešení kyberšikany 

3. Krizový plán při řešení výskytu návykových látek 

4. Seznam kontaktů klientům 

5. Legislativa pro oblast prevence 

 

 

Tento zpracovaný materiál je otevřeným dokumentem, který bude aktuálně doplňovaný  

a přehodnocovaný.  

 

 

 

 

 

 

V Brně, 1. 9. 2016 

 

 ……………………………… 

 Mgr. Milena Bušková 

 Školní metodik prevence 

 

 

 

 .............................................. 

 Ing. Andrzej Bartoś 

 Ředitel školy 
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Příloha č. 1 

Krizový plán při řešení šikany 

 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování 

- student je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády  

- o přestávkách vyhledává blízkost pedagogů  

- působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči 

- jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje  

- stále postrádá nějaké své věci  

- odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy  

 

Přímé znaky šikanování 

- posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty 

na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo 

„legrací“ zranitelný  

- příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a 

skutečnost, že se jim podřizuje  

- honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je 

oběť neoplácí  

 

Postup školy a vyučujících v případě konkrétního případu šikany ve škole 

- zastavit násilí, přivolat další pedagogy (nejlépe ŠMP a VP prostřednictvím zástupců) a 

domluvit s nimi spolupráci při vyšetřování 

- postarat se o oběť, poskytnout jí nejnutnější pomoc a ochranu (pocit bezpečí), v případě  

vážného zranění zajistit lékařskou péči a informovat rodiče 

- neprodleně informovat vedení školy, příslušné třídní učitele, (VP, ŠMP – pokud ještě nebyli 

informováni), případně další vyučující prostřednictvím vyslaného studenta, nenechat třídu 

bez dozoru, v případě odloučeného pracoviště zajistíme ochranu a bezpečí oběti nejlépe tak, 

že žáka dopravíme k VP a ŠMP na budovu Jílová36g  

- zabránit domluvě třídy (křivá výpověď) prostřednictvím dozoru ve třídě 
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Krizový plán při řešení kyberšikany 

 

1. Důkladně vyšetřit všechny incidenty 

- a to tak, abyste mohli v případě nutnosti kázeňsky postihnout ty studenty, kteří se kyberšikany 

dopustili  

- jakmile je agresor identifikován, zvolit takové řešení, které je odpovídající závažnosti 

prohřešku a důsledkům, které způsobil 

 

2. ponechávat si všechny důkazy kyberšikany 

- založte si složku, kde budete mít všechny snímky obrazovky, zprávy, záznamy apod.  

- můžete demonstrovat závažnost chování a jeho dopad na školu  

- je to rozhodující zejména v případech, kdy máte v úmyslu studenty formálně potrestat (např. 

podmínečným vyloučením nebo vyloučením)  

 

3. zajistit si podporu a pomoc externího pracovníka 

- nejlépe toho, se kterým má škola navázanou spolupráci  

 (především v případě, že kyberšikana zahrnuje reálně ohrožení bezpečnosti žáků nebo 

zaměstnanců školy) 

 

4. informovat rodiče kyberagresora 

- chování jejich dítěte je bráno vážně a na škole nebude tolerováno 

 

5. poučit rodiče o tom, že mohou kontaktovat právníka 

- některé případy kyberšikany nespadají do kompetencí školy a rodiče mohou mít zájem řešit 

situaci jinými cestami – mohou zažalovat kyberagresora u občanského soudu např. za 

obtěžování, úmyslné vystavování nepříjemným zážitkům, stresu atd. 

 

6. kontaktovat mobilního operátora 

- v těch případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím mobilního telefonu 

 (mobilní operátor shromažďuje data, která mohou sloužit jako důkaz, než je vymaže, uchovává je 

nějakou dobu na svých serverech) 

 

7. Kontaktovat a spolupracovat s MySpace, Facebookem, nebo jakýmkoli jiným webovým 

prostředím 

- tam, kde ke kyberšikaně došlo 

- zaměstnanci jsou zvyklí spolupracovat při řešení kyberšikany a mohou vám asistovat při 

odstranění závadného obsahu, shromažďování důkazů, nebo vám mohou poskytnout kontakt 

na někoho, kdo vám může pomoci  

 

 

8. Používat kreativní strategie neformálních řešení 

- především v případech méně závažných forem kyberšikany, které nevyústily do závažné újmy 

oběti 
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Je důležité odsoudit kyberšikanu – poslat zprávu zbytku školy, že šikana v jakékoli formě je 

nemorální, špatná. 

 

Jak rodič nebo učitel rozpozná kyberšikanu? 

- rozpoznat kyberšikanu je obtížnější, než tomu je u klasické šikany 

- vhodné je pozorovat chování dítěte ve škole, hlavně o přestávkách 

- lze zachytit varovné signály 

- lze zachytit přímé (chování okolí vůči dítěti) a nepřímé (chování nebo vzhled dítěte) ukazatele 

přítomnosti šikany ve třídě 

 

Nepřímí ukazatelé kyberšikany/oběti: 

- dítě náhle přestane používat počítač  

- často mění chování a nálady 

- před cestou do školy trpí bolestmi břicha nebo hlavy 

- je nervózní nebo nejisté při čtení e-mailů nebo SMS zpráv v mobilu 

- nechce/bojí se chodit do školy nebo vůbec mezi lidi 

- je rozčilené, expresivní nebo frustrované při odchodu od počítače 

- vyhýbá se rozhovoru o tom, co dělá na počítači 

- stane se nepřirozeně uzavřené vůči kamarádům nebo rodině 

- chodí „za školu“ 

- zhorší se jeho prospěch ve škole 

- pobývá v blízkosti učitelů 

- vystupuje ustrašeně 

- má smutnou náladu 

- je apatické, někdy naopak nezvykle agresivní 

- ztratilo zájem o učení 

- má poruchy soustředění 

- vrací se ze školy pozdě 

- špatně usíná, má noční můry 

 

Nepřímí ukazatelé kyberšikany/agresora: 

- úmyslné ponižování 

- hrubé žertování a zesměšňování 

- nadávky 

- neustálé kritizování a zpochybňování 

- poškozování a krádeže osobních věcí 

- poškozování oděvu 

- výsměch 

- pohrdání 

- omezování svobody 

- bití, kopání, jiné tělesné ubližování 
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Krizový plán při řešení výskytu návykových látek 

 

1) Žák užívá alkohol, drogy v době vyučování a přestávek, v areálu školy nebo žák přijde do 

školy pod vlivem alkoholu nebo nepovolené drogy (omamné nebo psychotropní látky – 

OPL): 

 

Protože nejsme schopni posoudit závažnost intoxikace a  předvídat další vývoj zdravotního stavu žáka, v 

každém případě: 

 

v budově Jílová 36g:  
 okamžitě přivoláme školního metodika prevence (ŠMP) a výchovného poradce (VP) 

 ŠMP, VP volají záchranku a kontaktují zákonného zástupce žáka  

 v nepřítomnosti ŠMP a VP informujeme vedení školy. V nepřítomnosti vedení školy zajistíme 

stejný postup sami  

(v případě, kdy usoudíme, že záchranka není nutná, kontaktujeme zákonného zástupce žáka a trváme na 

tom, aby si žáka přišel na odloučené pracoviště vyzvednout, a zároveň posíláme informaci ŠMP a VP) 

 

na odloučených pracovištích:  
- v případě intoxikace voláme záchranku, kontaktujeme zákonného zástupce žáka (v případě, 

kdy usoudíme, že záchranka není nutná, kontaktujeme zákonného zástupce žáka a trváme na 

tom, aby si žáka přišel na odloučené pracoviště vyzvednout, a zároveň posíláme informaci 

ŠMP a VP) 

 

2) Žák přinese do školy alkohol, OPL, předvádí, nabízí, prodává: 

 

a) Při snaze zabránit šíření této látky: 

 

v budově Jílová 36g:  
 okamžitě přivoláme ŠMP nebo VP prostřednictvím vyslaného žáka, zamezíme žákovi v opuštění 

svého místa 

 ŠMP nebo VP uloží látku do obálky se záznamem o zabavení, který obsahuje datum, čas, popis 

zabavených předmětů, komu patří nebo byly zabaveny, kde, kým a za jakých okolností, podpisy 

ŠMP nebo VP, dále toho, komu byla látka zabavena (odmítne-li podpis, napíše se místo jeho 

popisu – odmítl podepsat) a třetí dospělé osoby 

 obálku ŠMP nebo VP uloží v trezoru v kanceláři školy a vedení školy kontaktuje Policii ČR, ŠMP 

nebo VP kontaktuje zákonné zástupce toho, komu byla látka zabavena  

 

na odloučených pracovištích:  
 prostřednictvím vyslaného žáka přivoláme dalšího zaměstnance SŠP (nejlépe VUOV), zároveň 

zamezíme žákovi v opuštění svého místa 

 vložíme látku do obálky se záznamem o zabavení, který obsahuje datum, čas, popis zabavených 

předmětů, komu patří nebo byly zabaveny, kde, kým a za jakých okolností, zajistíme podpis svůj 

a kolegův, dále podpis toho, komu byla látka zabavena (odmítne-li podpis, napíše se místo jeho 

podpisu – odmítl podepsat), poté kontaktujeme zákonného zástupce žáka a trváme na tom, aby si 

žáka přišel vyzvednout 

 obálku doručíme prostřednictvím VUOV do rukou ŠMP nebo VP, kteří ji uloží v trezoru 

v kanceláři školy a vedení školy kontaktuje Policii ČR 
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b) Látku se nepodařilo zabavit (majitel ji odmítá vydat): 

 

v budově Jílová 36g:  
 okamžitě přivoláme ŠMP nebo VP prostřednictvím vyslaného žáka a zamezíme žákovi v opuštění 

svého místa, aby nedošlo k likvidaci látky 

 ŠMP a VP odvedou žáka mimo kolektiv, vedení školy kontaktuje Policii ČR a ŠMP kontaktuje 

zákonného zástupce žáka  

  

 na odloučených pracovištích:  
 prostřednictvím vyslaného žáka přivoláme dalšího zaměstnance SŠP (nejlépe VUOV) a zároveň 

zamezíme žákovi v opuštění svého místa, aby nedošlo k likvidaci látky 

 poté odvedeme žáka se všemi jeho věcmi mimo kolektiv a dopravíme ho na budovu Jílová 36g za 

ŠMP nebo VP 

 ŠMP nebo VP kontaktuje zákonného zástupce a vedení školy kontaktuje Policii ČR 

 

3) Ve škole nebo na odloučeném pracovišti jsme nalezli drogy nebo vybavení k jejich užívání: 

 

v budově Jílová 36g:  
 okamžitě přivoláme ŠMP nebo VP 

 ŠMP nebo VP uloží nalezené věci do trezoru v kanceláři školy a informuje vedení školy 

 ŠMP provede záznam o případu (kdy, kde, co, kdo nalezl)  

 

na odloučených pracovištích:  
 okamžitě přivoláme VUOV 

 vložíme látku nebo vybavení do obálky se záznamem, který obsahuje datum, čas, popis látky nebo 

předmětů, zajistíme svůj podpis 

 VUOV dopraví obálku ŠMP, který provede záznam o případu (kdy, kde, kdo, co nalezl) a uloží 

nalezené věci do trezoru v kanceláři školy a informuje vedení školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková orgqnazace 

Příloha č. 2 

Seznam vybraných kontaktů klientům 

 

Instituce Činnost Adresa Kontakty  
DROGY 

PPP Brno - Poradenské centrum 

pro drogové a jiné závislosti   

primární a sekundární prevence 

závislostí – preventivní programy 

pro školy, individuální konzultace 

s klienty, odpolední aktivity 

Sládkova 45, 613 00 Brno 548 526 802 

723 252 765 

fax: 548 529 350 

sladkova@pppbrno.cz 

www.poradenskecentrum.

cz  

 

Sdružení a nadace Podané ruce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primární, sekundární a terciální 

prevence drog.závislostí, 

K-centrum, DPS, psychiatrická 

ambulance, doléčovací centrum, 

podporované zaměstnání, drogové 

služby ve vězení 

 

K- centrum Drug Azyl -  

Vídeňská 3, 639 00 Brno 

------------------------------------- 

Teréní práce - Vídeňská 3, 639 

00 Brno 

Centrum prevence 

Hapalova 22, 621 00  Brno 

 

 

DPS - Hapalova 22, 

 621 00 Brno 

Elysium 

------------------------------------- 

Psychiatrická ambulance – 

Hapalova 22,  

621 00 Brno 

------------------------------------- 

Podporované zaměstnání – 

Pasáž 

Francouzská 36, 602  00 Brno 

Drogové služby  ve vězení 

------------------------------------- 

Doléčovací centrum Jamtana 

– Franzouzská 36, 602 00 Brno 

543 249 343 

drugazyl@podaneruce.cz 

----------------------------------- 

543 210 802    

extc@podaneruce.cz  

-------------------------- 

549 211 278 

prevcentrum@podaneruce

.cz  

----------------------------------- 

541 227 704 

elysium@podaneruce.cz  

 

----------------------------------- 

541 227 704, 777 916 000 

psychiatricka.ambulance

@podaneruce.cz 

----------------------------------- 

545 247 535 (klapka 108) 

 

545 247 542 

vezeni@podaneruce.cz  

----------------------------------- 

545 246 690 

jamtana@podaneruce.cz  

 

 

ALKOHOL, GAMBLING,  (drogy)                         www.plbohnice.cz/nespor  
MOAT (městská ordinace AT ) 

 

alkohol, gambling,drogy 

(ambulantně )  

 

Masarykova 37, 602 00 Brno 

 

542 214 220  

(drog.záv. - Dr. Novák) 

Teen Challenge kontaktni centrum,bezplatné 

poradenství -  alkohol, automaty, i 

rodinní příslušníci 

 

 

 

Pekařská 12, 602 00  Brno 777 179 363 

brno@teenchallenge.cz  

mailto:sladkova@pppbrno.cz
http://www.poradenskecentrum.cz/
http://www.poradenskecentrum.cz/
mailto:drugazyl@podaneruce.cz
mailto:extc@podaneruce.cz
mailto:prevcentrum@podaneruce.cz
mailto:prevcentrum@podaneruce.cz
mailto:elysium@podaneruce.cz
mailto:psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz
mailto:psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz
mailto:vezeni@podaneruce.cz
mailto:jamtana@podaneruce.cz
http://www.plbohnice.cz/nespor
mailto:brno@teenchallenge.cz
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Sdružení A-klubů 

 

 

 

 

 

 

LINKA DŮVĚRY AK 

nízkoprahové zařízení, 

alkohol.poradna, soc.poradenství 

rekvalifikační kurzy, pomoc 

v krizi,volnočasové aktivity  

 

 

anonymní linka důvěry Aklubů 

Křenová 62a, 602 00  Brno 

 

541 24 72 33 

akluby@akluby.cz  

www.akluby.cz 

 

LINKA DŮVĚRY AK 

linka.duvery@akluby.cz 

603 487 867 

545 241 301 

Občanské sdružení Lotos 

 

 

Centrum soc.prevence - Lotos 

doléčovací program – alkohol.záv. 

byt „na půl cesty“ (nad 18 let) 

 

soc.poradenství, dluhové 

poradenství, pomoc při hledání 

práce 

Výstavní 24 

603 00  Brno 

 

Dvořákova 13 

602 00  Brno 

543 255 383 

739 087 588 

 

543 255 383  

739 060 350 

Anonymní AT linka s celorepublikovou 

působností 

 

 

Linka pomoci 

  

 

  235 311 791 

 724 307 775 

 www.atlinka.cz  

Psychiatr MUDr. Novotná  Jana psychiatr Jugoslávská 13 543210848 

MUDr. Mgr. Šob Jiří  
 
 

psychiatr Charbulova 92 548 525 784 

AIDS a nemoci 

Národní linka prevence AIDS – zelená 

linka 

bezplatné telefonické poradenství   800 144 444 

AIDS Centrum FN Bohunice informační klinika Jihlavská  20 ,639 00 Brno 

FN Bohunice 

547 192 276 

Zdravotní ústav – centrum klinických 

laboratoří  

odběry a poradna HIV/AIDS Gorkého 6, 602 00 Brno 541 421 216 (ZÚ celý 211) 

www.zubrno.cz 

Informace a anonymní poradenství 

k onemocnění žloutenkou 

  800 33 11 22 

www.zloutenky.cz  

Ambulance pro přenosné nemoci, 

jaterní poradna 

Léčba hepatitidy C Ponávka 2, Brno, 602 00 

  

 

545 240 743 

 

 

PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY 

Psychiatrická léčebna Černovice 

MUDr.Pokora 

-  alkohol, drogy, gambling     

-  anonym. porad. alkohol, drogy 

-  ambulance  i hospitalizace 

Húskova 2, 618 00 Brno 548 123 111 spojovatelka 

sekretariat@plbrno.cz 

odd léčby závislostí  

klapka 304 

detox klapka 339 

příjem klapka 350 

www.plbrno.cz  

Psychiatrická léčebna Bohunice 

 

 

 

 

 

 

 

- krizové  centrum 

- anorexie, bulimie  

- alkohol  

Jihlavská 20, 639 00 Brno 547 191 111 spojovatelka 

532 232 078 krizové centrum 

547 212 333 linka naděje 

KOUŘENÍ                                                                 www.prestantekourit.cz  
Zdravotní ústav – Centrum zdravotnických 

služeb 

poradna odvykání kouření,  

poradna pro zdravý životní styl, 

preventivní medicína, ochrana 

zdraví 

Stará 25, 613 00 Brno 

 

 

 

 

545 425 363 

 

 

Telefonní linka pro odvykání kouření s 

celorepublikovou působností 

 

v pracovní dny 12,00 - 20,00 hodin   844 600 500 

 

Brno, Centrum léčby závislosti na tabáku Ostatní 

Klinika nemocí plicních a 

tuberkulózy  

Fakultní nemocnice Brno - 

Bohunice 

Jihlavská 20, Brno, 602 00 

532 233 198 

 

DĚTI, MLÁDEŽ (+ matky )                                         www.detskaprava.cz  
Středisko soc.pomoci dětem 

 

krizové centrum a stanice 

pečovatelské služby, azylové 

ubytování 

 

Hapalova 4. 621 00  Brno 541 229 298 

mailto:akluby@akluby.cz
http://www.akluby.cz/
mailto:linka.duvery@akluby.cz
http://www.atlinka.cz/
http://www.znamylekar.cz/lekar-257-mudr-mgr-sob-jiri-psychiatr-brno.php
mailto:berkova@zubrno.cz
http://www.zloutenky.cz/
mailto:sekretariat@plbrno.cz
http://www.plbrno.cz/
http://www.prestantekourit.cz/
http://www.detskaprava.cz/
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Dětské krizové centrum SPONDEA, o.p.s. 

 

krizová tel. a int.linka, osobní 

kriz.pomoc, azyl, pobyt (i  matek 

s dětmi),poradenství, terapie, děti a 

mládež 3-26 let,  

Sýpka 25, 613 00  Brno – Černá 

pole 

541 235 511, 

(608 118 088 - 24h denně) 

krizovapomoc@spondea.c

z 

Dětská nemocnice klinická psychologie 

PhDr. Pilát Milan 

Černopolní 9, 602 00 Brno 532 234 111 

RATOLEST 

 

preventivní práce s rizik.mládeží 

15-19 let, streetwork  

Kozí 2 

602 00  Brno 

545 243 839 

605/269 688 

ratolest@ratolest.cz 

Bílý kruh bezpečí 

 

znásilnění, pohlavní zneužívání 

domácí násilí, oběti a svědci 

trestných činů, přepadení 

Slovinská 41, 612 00 Brno 257 317 110 (NONSTOP) 

www.bkb.cz  

541 218 122 

bkb.brno@bkb.cz  

Linka DONA pomoc osobám ohroženým 

domácím násilím 

 251 511 313 

www.donalinka.cz  

Bílý dům  Centrum dětských odborných 

zdravotnických služeb 

-psychologie,psychiatrie, 

gynekologie 

Žerotínovo náměstí 4/6, 602 00  

Brno 

533 302 111 

info@cdozs.cz  

www.cdozs.cz  

Liga lidských práv centrum POD 

poradna pro ženy v tísni 

legislativa  … 

 

Burešova 6, 602 00  Brno 545 210 446  

brno@llp.cz 

www.llp.cz  

 

Magdalenium pomoc obětem domácího násilí 

azylový dům s utajenou adresou 

skupinová psychoterapie 

 776 718 459 (nonstop) 

magdalenium2@centrum.

cz 

www.magdalenium.cz 

Fond ohrožených dětí   Francouzská 58, 602 00 Brno 545 215 105 

Linka vzkaz domů  dítě na útěku na útěku  800 111 113 

Modrá linka 

 

linka důvěry pro děti a mládež  

 

Poradny – Plovdivská 8,  

616 00  Brno 

549 24 10 10 

608/90 24 10 

help@modralinka.cz  

Dětský diagnostický ústav 

 

ambulantní poradenství pro děti 

(s poruchami chování) a jejich 

rodiče 

DDU: Hlinky 140, 603 69 Brno 

SVP: G.Preisové 8, 616 00  

Brno 

543 21 22 18 

 

549 240 166 

svp.brno@volny.cz  

Diagnostický ústav 

středisko  výchovné  péče 

výchovné problémy – děti a mládež 

(SVP) 

 

 

Veslařská 246 SVP, 637 00  

Brno 

Spec.ped: paní Landová 

543 216 685 

svp.veslar@volny.cz 

543 23 62 35 

Help me – SVP pro děti a mládež děti s výchovnými problémy 

a experimentující  s drogou 

 

Bořetická 2, 629 00 Brno 

 

544 216 178 

544 234 629 ambulance 

info@svphelpme.cz  

Linka bezpečí    116 111 

vzkaz domů 800 111 113 

rodiče 840 111 234  

pomoc@linkabezpeci  

www.chat.linkabezpeci.cz  

Policejní skupina „domácí násilí“  Běhounská 1, 602 00 Brno 974 624 001-4 

974 624 006-12 (6 – 22h) 

JINÉ 

Občanské sdružení Anabell pomoc nemocným anorexií a        

bulimií 

Bratislavská 2, 602 00 Brno 542 214 014 

602 766 542  

posta@anabell.cz  

848 200 210 celorep.linka 

DROM – romské středisko  Bratislavská 41, 602 00  Brno 545 211 576 

drom@drom.cz  

Dialog  - občanská poradna občansko-právní poradna Nerudova 7 

602 00  Brno 

541 552 411 

poradna.dialog@volny.cz 

Trialog – poradenské centrum občansko-právní poradna 

 

Orlí 20, 602 00  Brno 542 221 499 

542 211 619 

op@trialog_brno.cz 

Občanská poradna občansko-právní poradna Anenská 10, 602 00  Brno 545 241 828 

545 244 657 

poradna.brno@volny.cz  

mailto:krizovapomoc@spondea.cz
mailto:krizovapomoc@spondea.cz
mailto:ratolest@ratolest.cz
http://www.bkb.cz/
mailto:bkb.brno@bkb.cz
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mailto:info@cdozs.cz
http://www.cdozs.cz/
mailto:brno@llp.cz
http://www.llp.cz/
mailto:magdalenium2@centrum.cz
mailto:magdalenium2@centrum.cz
http://www.magdalenium.cz/
mailto:help@modralinka.cz
mailto:svp.brno@volny.cz
mailto:svp.veslar@volny.cz
mailto:info@svphelpme.cz
mailto:pomoc@linkabezpeci
http://www.chat.linkabezpeci.cz/
mailto:posta@anabell.cz
mailto:drom@drom.cz
mailto:poradna.dialog@volny.cz
mailto:op@trialog_brno.cz
mailto:poradna.brno@volny.cz


Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková orgqnazace 

proFem – linka právní pomoci poradenství pro feministické 

nez.org. a projekty, poradenské 

služby, uplatnění na pracovním 

trhu, právní poradenství pro ženy – 

oběti násilí 

 224 910 744 

 

 

Linka psychopomoci   224 214 214 

www.psychopomoc.cz  

Oblastní Charita Brno   soc. právní poradna 

pomoc bezdomovcům 

Žižkova 3,  602 00 Brno 545 210 672 

charita@charitabrno.cz  

www.charitabrno.cz   

Armáda spásy ČR - Centrum sociálních 

služeb Josefa Korbela 

 sociální služby lidem bez přístřeší 

a osobám ohroženým sociálním 

vyloučením 

Mlýnská 25 a Staňkova 4, 602 

00 Brno 

543 212 530 

www.armadaspasy.cz   

MMB - odbor soc. péče 

 

sociální prevence a pomoc 

 

Křenová 20, 602 00 Brno 543 25 45 11 - 12 

Policie ČR prevence  

 

Cejl 4/6, 611 38 Brno 974 625 229 

974 625 227 

www.policie.cz/web-

prevence.aspx  

Mě Policie 

 

primární prevence Jamborova 20, 615 00 Brno 548 210 035 

odb.prevence@mpbrno.cz  

Ombudsman 

 

 Ochrance práv občanů Údolní 39, 602 00  Brno Tel: 542 542 888 

Fax: 542 542 111 

podatelna@ochrance.cz  
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Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková orgqnazace 

 
Příloha č. 3 

Legislativa pro oblast prevence 

 
  

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

82/2015 Sb. Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, 

která přináší několik důležitých změn)  

 

 

 

 

  

217/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

  

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon)  

 

 

 

  

 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

 

 

 

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

alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů  

  

167/1998 Sb. 

 

 

 

359/1999 

Sb. 

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

 

 

MIMISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 

 

Zákon o sociálně -  právní ochraně dětí 

 

  

   

   

 
 


