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1. Úvod 
 

Název školy, adresa:   Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
                                     Jílová 164/36g, 639 00   Brno 

 

Kontakty:                          tel: 543 424 511 
                fax: 543 424 555 

 

Ředitel školy:                           Ing. Andrzej Bartoś 

                bartos@jilova.cz 
                 tel: 543 424 518 

 

Statutární zástupce školy:       JUDr. Zuzana Machalová  
             machalova@jilova.cz 

             tel: 543 424 513 

 
Zástupkyně ředitele    Ing. Miroslava Čechová, Ph.D. Ing. Jana Řezníčková                

teoretického vyučování:              cechova@jilova.cz   reznickova@jilova.cz 

                                                              tel: 543 424 520   tel: 543 424 520 

                                                                
Zástupce ředitele   Ing. arch. Jiří Řezníček  

praktického vyučování:  reznicek@jilova.cz 

                                                tel: 543 424 516  
 

Vedoucí vychovatelka:            Mgr. Lenka Pokorná 

                                                 pokorna@jilova.cz 
                           tel.: 543 424 517     

 

Výchovný poradce:             Mgr. Petra Studýnková 

(použitá zkratka VP)                studynkova@jilova.cz 
            tel: 543 424 533 

 

Školní metodik prevence:      Mgr. Milena Bušková 
(použitá zkratka ŠMP)              buskova@jilova.cz 

            tel: 543 424 535  

 

Webová stránka školy:             www.jilova.cz 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:bartos@jilova.cz
mailto:machalova@jilova.cz
mailto:cechova@jilova.cz
mailto:reznicek@jilova.cz
mailto:pokorna@jilova.cz
mailto:studynkova@jilova.cz
mailto:buskova@jilova.cz
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2. Charakteristika školy 
 

Střední škola polytechnická je škola s dlouholetou tradicí, kterou navštěvuje zhruba 900 žáků ve věku 15 až 

26 let. Z celkového počtu žáků je pouze 32 dívek. Škola nabízí školní vzdělávací program v učebních i 

maturitních oborech.  Další možností studia je zkrácené denní studium a nástavbové studium. Teoretické 

vyučování probíhá v hlavní budově na ulici Jílová 36g, kde jsou také kanceláře vedení školy. Praktická výuka 

probíhá na odloučených pracovištích, kterými jsou pracoviště Jahodová 54, pracoviště Pražákova 51 a 

pracoviště Tučkova 2 v Brně. Součástí školy je také domov mládeže (DM), který se nachází v areálu  školy. 

Na DM je ubytováno 88 žáků.   

 

3. Představitelé primární prevence a jejich náplň 
 

 ředitel školy a jeho zástupci  

 vedoucí vychovatel 

 výchovný poradce  

 školní metodik prevence  

 třídní učitelé (TU), učitelé odborného výcviku (UOV) a vychovatelé na DM 

 ostatní pedagogičtí pracovníci 

 ostatní zaměstnanci 

 vytipování možných problémových žáků (sociálně slabé rodiny, dysfunkční rodiny, cizinci)  

 věnování zvýšené pozornosti žáků s problémovým chováním a signálů prvních známek užívání   

 návykových látek  

 sledování vztahů ve třídě, na DM, začleňování problémových žáků do kolektivu  

 udržování a podpora komunikace, týmové spolupráce a přátelské atmosféry ve třídě a ve 

výchovných skupinách na DM 

 vzájemná spolupráce všech představitelů primární prevence 

 

4. Analýza současného stavu 
 

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

příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence, také 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 
 

5. Hodnocení MPP minulého školního roku 
 

Hodnocení MPP za školní rok 2019/2020 bylo vypracováno elektronicky na portálu preventivni-
aktivity.cz.Již tradičně se osvědčil monitorovací systém rizikového chování žáků, který spočívá 

v odhalování nežádoucích projevů chování našich žáků ve školním prostředí i na DM (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 
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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.  

 

6. 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. 

Z předchozích let se nám potvrdilo, že zvolení cílové skupiny, kterou jsou především žáci 1. ročníků, je 

správné. Tito žáci se jeví jako nejvíce riziková skupina. Tento fakt je spojen se změnou prostředí, přestup 

ze základní školy na školu střední, s novými metodami práce, s většími nároky na přípravu do vyučování, 

s větším tlakem na úspěšnost a v neposlední řadě s utvářením vztahů v novém kolektivu. Jedním z cílů je 

také zlepšení spolupráce s rodiči a podpoření jejich motivaci k většímu zájmu o prospěch a absenci jejich 

dětí. I nadále se věnujeme také finanční gramotnosti žáků starších, kteří jsou již plnoletí a rádi by se 

v příštích letech osamostatnili. Velmi důležitou oblastí je také podpora smysluplného využívání volného 

času.  

 

7. Krátkodobé cíle 
 

7.1. pro žáky 

 adaptační kurz pro žáky 1. ročníků  

 nabídka poradenství  

 sledování dodržování stanovených pravidel  

 kontrola absence 

 vytvoření nabídky volnočasových aktivit – kroužky 

 třídnické hodiny 

7.2. pro rodiče 

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

 rodičům nabídneme besedy  

 dny otevřených dveří 

 nabídka poradenství 
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7.3. pro učitele   

 podpora a poskytnutí metodiky pro vedení třídnických hodin, podpora při jejich realizace 

 nabídka kurzů a seminářů 

 

8. Dlouhodobé cíle 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 výchova ke správnému sociálnímu chování 

 zvládání zátěžových situací  

 snižování rizikových projevů chování  

 formování postoje našich žáků k návykovým látkám  

 snížit počet kuřáků a uživatelů alkoholu  

 předcházet možnému experimentování s drogou, snížit tolerantní postoj žáků k marihuaně  

 předcházet vzniku šikany  

 eliminovat a snížit záškoláctví  

 

9. Při realizaci MPP využijeme 
 

 programové nabídky Poradenského centra, Sládkova 

 poradenské činnosti ŠMP a VP, nově zahrnuto i kariérní poradenství 

 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  

 individuálních pohovorů s problémovými žáky dle aktuální situace  

 výuky podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje témata na prevenci sociálně 

patologických jevů 

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

 vychovatel a jeho působení na výchovnou skupinu 

 nabídku volnočasových aktivit – školní zájmové kroužky 

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

kolektivu, začlenění se do kolektivu, posílení týmové spolupráce 

 spolupráci s rodiči - pravidelný kontakt s rodiči a jejich průběžnou informovanost o prospěchu a 

chování a aktivitách školy (konzultační hodiny pro rodiče, třídní schůzky apod.) Spolupráce  

 

Pedagogům jsou v průběhu celého školního roku předávány odborné informace o problematice 

rizikového chování, o nabídkách programů, o metodách a formách specifické primární prevence.  
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10. Závěr 
 

Věřím, že se nám podaří po neplánovaně dlouhých prázdninách zvládnout letošní školní rok s 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. Seznam kontaktů klientům 

2. Legislativa pro oblast prevence 

 

 

Tento zpracovaný materiál je otevřeným dokumentem, který bude aktuálně doplňovaný  
a přehodnocovaný.  
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Příloha č. 1 

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.poradenskecentru

m.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  
 

 

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
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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  

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  

http://www.plbohnice.cz/nespor
mailto:brno@teenchallenge.cz
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/
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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 

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

.cz 

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@centru

m.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 

http://www.prestantekourit.cz/
http://www.detskaprava.cz/
mailto:krizovapomoc@spondea.cz
mailto:krizovapomoc@spondea.cz
mailto:ratolest@ratolest.cz
http://www.bkb.cz/
mailto:bkb.brno@bkb.cz
http://www.donalinka.cz/
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/
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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.c

z  

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.c

z 

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  

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 psycho pomoci   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   

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/
http://www.chat.linkabezpeci.cz/
mailto:posta@anabell.cz
mailto:drom@drom.cz
mailto:poradna.dialog@volny.cz
mailto:poradna.dialog@volny.cz
mailto:op@trialog_brno.cz
mailto:poradna.brno@volny.cz
http://www.psychopomoc.cz/
mailto:charita@charitabrno.cz
http://www.charitabrno.cz/
http://www.armadaspasy.cz/
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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  

 

 

Příloha č. 2 

Legislativa pro oblast prevence 

 

 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – (MŠMT č.j. 

21291/2010-2028 a 22 příloh 

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

školách a školských zařízeních (MŠM č.j. 21149/2016 a 8 příloh) 

 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) 

 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními  

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

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

 106/2011 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění 

 256/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb. – o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. 

 401/2012 Sb. Novela zákona 359/1999 Sb. o sociální a právní ochraně dětí 

 561/2004 Sb. Školský zákon  
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