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1. Charakteristika školy 

 

Naše zařízení zahrnuje MŠ, ZŠ zřízenou podle §16 odst. 9 školského zákona, ZŠ 

speciální, praktickou školu dvouletou, praktickou školu jednoletou, odborné učiliště, internát 

a školní družinu. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Při škole 

pracuje školská rada, která je složena z rodičů, pedagogů a veřejnosti. PPŠ obsahuje základní 

strategii a zásady, kterými se řídíme při výchově a vzdělávání žáků. V průběhu celého 

školního roku monitorujeme situace ve škole, všímáme si aktuálních problémů a následně je 

řešíme. Snažíme se o vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí. Naše 

škola připravila a realizuje komplexní, dlouhodobý program prevence rizikového chování. 

Program je zaměřený na všechny věkové kategorie žáků, zvláště na žáky ve věku 13 –18 let, 

tedy na nejohroženější skupinu. V průběhu celého školního roku bude probíhat dlouhodobá 

prevence zaměřená hlavně na problematiku kyberšikany. 
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1. Cíle 

 

Prozatím drogy ani alkohol nejsou hlavním problémem, který by příliš trápil naši 

školu, ale není možné skládat ruce do klína a tiše doufat, že se nás tato problematika nikdy 

nedotkne. Mezi problémy v oblasti sociálně patologických jevů na naší škole patří: 

- narůstající agresivita žáků 

- projevy šikany u žáků s přetrvávajícími výchovnými problémy 

- ojediněle se objevující kyberšikana 

- kouření 

- vulgární vyjadřování a slovní agresivita 

- vandalismus 

 

Cíle programu:  

Dlouhodobé: 

- snižovat absence žáků 

- předcházet rizikovému chování žáků 

- vést žáky k dodržování stanovených pravidel 

- vést žáky k smysluplnému trávení volného času 

- vést žáky k vzájemné komunikaci k vzájemné pomoci 

- vytvářet pozitivní vztahy mezi žáky a pedagogy, mezi žáky navzájem 

- posilovat zodpovědnost za vlastní činy  

- vést žáky k ochraně svého i cizího majetku 

 

Střednědobé: 

- učit žáka rozpoznat formy rizikového chování a umět vhodně reagovat 

- zkvalitňovat vztahy v kolektivu 

- prevence šikany a kyberšikany 

- sexuální rizikové chování 

 

Krátkodobé: 

- okamžitě, pružně a účinně řešit naléhavé problémy, které se objeví 

- nabídnout dostatečné množství zájmových aktivit (zájmových kroužků) 

- zajistit preventivní programy pro školu, besedy 
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Dosažení cílů je velice důležitá práce celého pedagogického, ale i nepedagogického 

sboru školy. Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, je třeba neustále pracovat nejen na 

odborné kvalifikaci všech pracovníků školy, ale současně i udržovat, případně ještě posilovat 

příznivé klima školy.  

Pro dosažení všech cílů je dále potřeba udržovat dobrou spolupráci i se zákonnými 

zástupci žáků a plně využívat odborné podpory ve formě spolupráce s odbornou složkou 

pracovníků v oblasti primární prevence. 
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2. Spolupráce 

 

Na naší škole působí VP, MP a KP. Všechny tyto složky navzájem spolupracují ve 

všech svých oblastech. Spolupráce probíhá formou osobních konzultací. Tyto konzultace 

probíhají přibližně dvakrát v měsíci. 

 

2.1. Popis funkcí MP, VP a KP 

Metodik prevence: 

 zaštiťuje realizaci preventivního programu školy 

 řídí a spolupracuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikových forem 

chování 

 metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování  

 podílí se s vedením školy na vzdělávání pedagogických pracovníků oblasti prevence 

rizikového chování, koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, 

které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování 

 úřední hodiny MP: 

o Po-Pá: 7:40 – 8:00, 13:30 – 14:30 

o v akutních případech nepřetržitě 

 

Výchovný poradce: 

 zaštiťuje pomoc při řešení problémů žáků (neúspěch ve škole, problémy kázeňského 

charakteru, konfliktní situace)  

 řídí pomoc v péči o žáky s podpůrnými prostředky a žáky mimořádně nadanými  

 zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně 

vzdělávacími centry a orgány péče o dítě  

 kontrola dodržování podpůrných opatření pro potřebné žáky  

 úřední hodiny VP: 

o Po-Pá: 7:40 – 8:00, 12:00 – 14:00 

o v jinou dobu po předchozí domluvě 

Kariérní poradce: 

 zajišťuje organizaci besed a přednášek o volbě povolání  

 poskytuje individuální poradenství pro žáky a jejich rodiče  

 zajišťuje informační servis na dni otevřených dveří a burze škol  
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 komunikuje s informačním střediskem úřadu práce a středními školami, eviduje jejich 

nabídky  

 

2,2 Třídní schůzky 

 

 třídní schůzky probíhají na naší škole celkem 4x během školního roku 

 na třídních schůzkách se řeší nejen prospěch a chování žáků, ale také jejich přání a 

potřeby 

 rovněž se na třídních schůzkách věnujeme případným potřebám a přání samotných 

rodičů 

 součástí třídních schůzek je i předávání informací o budoucích plánech školy 

 z každých třídních schůzek třídní učitel vyhotoví záznamový arch, ten obsahuje 

základní informace – probíraná témata na třídních schůzkách, záznam je opatřen 

podpisy zákonných zástupců, kteří svým podpisem potvrzují nejen svou účast na 

schůzkách, ale i souhlas s projednanou agendou 

 

2.3 Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

 

 vedení školy podporuje všechny pracovníky školy v rozšiřování svých profesních 

kompetencí, které vedou ke zkvalitnění nejen jejich vlastních dovedností, ale 

celkovému rozvoji školy 

 vedení školy dále vyhledává a zajišťuje další vzdělávání svých pracovníků 

v akreditovaných kurzech – toto vzdělávání se řídí § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o 

dalších vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému 

pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. 
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3. Konkrétní aktivity 

 

Aktivity v oblasti primární prevence v návaznosti na ŠVP MŠ 

 

Vycházíme ze zkušeností dětí. Základy péče o zdraví, nebezpečí neznámých látek –  

co nám pomáhá, co škodí, zdravá výživa, škodlivost kouření, alkoholu, pozor na  

neznámé lidi. Co můžeme udělat, když nás něco trápí, jak se zachováme,  

když nám někdo ubližuje (cizí, ale i blízká osoba), komu se můžeme svěřit, jaké  

následky zanechávají drogy. Vše provádíme formou rozhovoru, scének. Vycházíme  

z prožitků dětí. Velký důraz je kladen na spolupráci školy s rodiči. Během roku  

se rodiče zapojí do několika akcí pořádaných školou. Spolupráce s rodiči se týká  

hlavně zájmu o dítě, kontaktu s učitelkou a vzájemné pomoci při výchově. 

 

Aktivity v oblasti primární prevenci mimo ŠVP MŠ 

Termín Aktivita Odpovídá 

celoročně Divadelní představení – DUHA p. uč. Janečková 

listopad Uspávání broučků p. uč. Krejsová 

podzim Drakiáda p. uč. Žárská 

prosinec Mikulášská nadílka p. uč. Zatloukalová 

prosinec Vánoční besídka učitelky tříd 

březen Festival mateřských škol p. uč. Janečkové 

duben, květen Hippoterapie p. uč. Waltrová 

duben – červen Grafomotorický kurz – rodiče + děti p. uč. Vaňková a Krejsová 

duben Den čarodějnic p. uč. Žárská 

květen Sportovní den p. uč. Kantorová 

podzim, jaro Enviromentální akce p. uč. Kovářová 

jaro Jarníček p. uč. Julínková 

červen Výlety p. uč. Nátrová 

červen Indiánská noc p. uč. Krejsová a Janečková 

červen Karneval p. uč. Vilímcová a Koupá 

celoročně Knihovna p. uč. Fišerová 

celoročně Canisterapie p. uč. Procházková 
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celoročně Muzikoterapie p. uč. Voždová a Julínková 

bude upřesněn Plavání p. uč. Krejsová 

červen Škola v přírodě p. uč. Jachník 

celoročně Akce MěÚ Prostějov p. uč. Zatloukalová 

 

 

Aktivity v oblasti primární prevence v návaznosti na ŠVP ZŠ 

 

Primární prevenci na 1. stupni má na starosti především třídní učitel. S jednotlivými  

tématy se žáci seznamují hlavně v předmětu člověk a jeho svět. Děti podpoří  

sdružení Mourek, zapojí se svými výrobky do prodejní výstavy na podporu kočiček. 

 

Na 2. stupni se žáci s jednotlivými tématy seznamují hlavně v OV, přírodopisu,  

výchově ke zdraví a zeměpisu. Včasná diagnostika a spolupráce s odborníky je důležitá. Je 

nutné se více věnovat problematickým jednotlivcům. Důraz je třeba klást na prevenci šikany a 

kyberšikany. Žáci jsou také vedeni k ekologicky uvědomělému smýšlení, v letošním školním 

roce žáci třídí odpad. Společně s 1. stupněm podpoří sdružení Mourek. Dozví se také  

o možnostech pomoci – kam se obrátit a jak postupovat v případě, že se závislost  

na návykových látkách stala součástí jejich života, jak se bránit různým formám  

násilí.  

Žáci 8. a 9. tříd získávají základní vědomosti o významu sexuálního života  

a možných rizicích. 

 

Aktivity v oblasti primární prevenci mimo ŠVP ZŠ 

 

První stupeň ZŠ 

Termín Aktivita Třída Odpovědná osoba 

Září – říjen Návštěva dopravního hřiště První stupeň p. uč. Svobodová 

Prosinec Vánoční dílny První stupeň p. uč. Šmudlová 

Únor – Červen Předplavecký výcvik První stupeň p. uč Přikrylová, Švécarová 

Únor - Červen Muzikoterapie První stupeň p. uč. Voždová 

Duben Velikonoční dílny První stupeň p. uč. Śmudlová 
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Prosinec a 

Duben 

Zdobení vánočního a velikonočního 

stromečku 
První stupeň p. uč. Přikrylová, Svobodová 

Červen Škola v přírodě První stupeň p. uč. Vysloužilová 

Celoročně Ekocentrum IRIS První stupeň p. uč. Růžičková 

Celoročně Duhová kulička – filmový blok První stupeň p. uč. Přikrylová 

 

 

Druhý stupeň ZŠ 

 

Termín Aktivita Třída Odpovědná osoba 

Prosinec Vánoční dílny Druhý stupeň p. uč. Šmudlová 

Únor - Duben Kurz zdravovědy Druhý stupeň 
p. uč. Hejčová a 

Zouharová 

Únor – Březen Lyžařský kurz Druhý stupeň p. uč. Koupil 

Únor – Červen Muzikoterapie Druhý stupeň p. uč. Voždová 

Duben Velikonoční dílny Druhý stupeň p. uč. Śmudlová 

Prosinec a 

Duben 

Zdobení vánočního a velikonočního 

stromečku 
Druhý stupeň p. uč. Havlíčková 

Květen – Červen Vaření v přírodě Druhý stupeň p. uč. Vymazal V. 

Červen Škola v přírodě Druhý stupeň p. uč. Vysloužilová 

Celoročně Vzdělávací filmová představení Druhý stupeň p. uč. Přikrylová 

 

Aktivity v oblasti primární prevence v návaznosti na ŠVP ZŠ speciální 

 

Vzhledem k tomu, že v ZŠ speciální jsou hlavně žáci s těžkým a hlubokým mentálním 

postižením, žáci s více vadami a s poruchou autistického spektra je třeba i primární prevenci 

přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. 

Po celý školní rok se zaměříme hlavně na:  

- vytváření základních hygienických návyků  

- co je zdraví a co nemoc  

- co škodí lidskému organizmu  
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- jak se chovat jestliže nám někdo ubližuje - cizí osoba, ale i osoba blízká  

- rozvíjení hudebních a výtvarných schopností. 

 

Aktivity v oblasti primární prevenci mimo ŠVP ZŠ speciální 

 

Aktivita Odpovědná osoba 

Vánoční dílničky třídní učitelé 

Vánoční vystoupení žáků a učitelů třídní učitelé 

Koncert pěveckého sboru CJWPV p. uč. Korsová a Frýbortová 

Vánoční vystoupení ZUŠ PV p. uč. Korsová a Frýbortová 

Mikulášské nadílení p. uč. Houbová a Křupková 

Divadlo Plyšový medvídek p. uč. Cetkovská 

Barevný týden p. uč. Soušková 

Plavání v Centru léčebné rehabilitace p. uč. Švécarová 

Škola v přírodě p. uč. Vysloužilová 

 

 

Aktivity v oblasti primární prevence v návaznosti na ŠVP Praktická škola 

 

Vytváření základních hygienických návyků, seznámení s poruchami příjmu potravy.  

Základy životosprávy, poučení o tom co škodí lidskému organizmu. Co je zdraví, co je 

nemoc. Jak se zachovat jestliže nám někdo ubližuje – cizí osoba, ale i osoba blízká.  

Potlačování agresivity, vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. Rozvíjení hudebních a 

výtvarných schopností. Žáci získají základní vědomosti o významu sex. života a o jeho 

rizicích (bezpečný sex, plánované rodičovství, antikoncepční přípravky, pohlavní choroby a 

jak se proti nim bránit). 

 

 

Aktivity v oblasti primární prevence v návaznosti na ŠVP SŠ 

 

Během celého školního roku je preventivní program zaměřen hlavně na problematiku:  

1. vztahy mezi vrstevníky, vztahy v rodině 

2. problematika plánovaného rodičovství, ochrana před nechtěným těhotenstvím 
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3. správná životospráva, poruchy příjmu potravy 

4. drogy a jejich vliv na člověka 

5. rasismus a xenofobie 

6. šikana 

7. kyberšikana 

8. rozvoj a vývoj tělesných schopností, správná životospráva, doping 

- veškeré tyto aktivity jsou v kompetenci učitele OV a TV 

 

 

Aktivity v oblasti primární prevenci mimo ŠVP SŠ 

 

Termín Aktivita Třída Odpovědná osoba 

Září Sportovně-turistický kurz Odborné učiliště - 

Říjen KovoZOO Odborné učiliště p. uč. Koupil a Gerlich 

Prosinec Vánoční dílny Odborné učiliště p. uč. Šmudlová 

Únor – Březen Lyžařský kurz Odborné učiliště p. uč. Koupil 

Duben Velikonoční dílny Odborné učiliště p. uč. Šmudlová 

Duben Veterán Aréna Olomouc Odborné učiliště p. uč. Gerlich 

Září – Červen Návštěva střediska preven-

ce 

Odborné učiliště učitel OV 
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4. Evaluace PPŠ za minulý rok 

 

V školním roce 2020/2021 který byl, opět poznamenám Covidem-19, stejně jako v 

roce předcházejícím, jsme se opět zaměřili na vhodné využívání volného času našich žáků a 

současně i problematiku sociálních vztahů, které byly poznamenány výše zmíněnou epedimií. 

Na škole pracovalo celkem devět zájmových kroužků, které byly v důsledku epidemie více či 

méně redukovány v návaznosti na opatření MŠMT a MZ. Během celého školního roku se 

všechny děti zúčastňovaly muzikoterapie, canisterapie, hippoterapie. Pro děti MŠ a prvního 

stupně ZŠ jsme zajistili výuku na dopravním hřišti, kde se hravou formou seznamovaly s 

dopravními předpisy a prakticky si vyzkoušely jízdu v simulovaném dopravním provozu. 

Během školního roku byly vyhlášeny dvě celoškolní soutěže, kterých se zúčastnili žáci všech 

tříd, od MŠ až po OU. Všechny práce dětí byly vystaveny ve vestibulu školy, na nástěnkách a 

chodbách. Všichni, kdo se těchto akcí zúčastnili, byli odměněni. Na podzim se nově 

uskutečnila drakiáda v Kolárových sadech. Za podpory Olomouckého kraje se uskutečnily 

výlety pro žáky naší školy (Modrá, Pevnost Poznání apod.).  V prvním pololetí školního roku 

jsme využili nabídky ekocentra IRIS. Dopoledne strávená v ekocentru se dětem moc líbí a 

nenásilnou a hravou formou získávají cenné vědomosti a dovednosti. Několikrát jsme také 

navštívili hvězdárnu (děti MŠ i ZŠ). I zde se děti hravou formou seznamují s vesmírem a 

odnáší si důležité informace. Začátkem prosince se uskutečnila Mikulášská besídka.  

Z důvodu omezení provozu škol ve školním roce 2021/2021 se neuskutečnily některé 

akce (den otevřených dveří, tradiční celoškolní soutěž ve vaření apod.). V minulém školním 

roce pracovala výchovná komise, která se sešla několikrát během roku a řešila společně s 

rodiči závažné přestupky našich žáků. Na některé jednání byly pozvány i sociální pracovnice. 
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4.1 SWOT analýza 

 

 SWOT analýzu jsme použili pro rychlý přehled naší práce ŠMP. Rozdělili jsme ji na 

čtyři části, které nám podávají ucelený přehled o současném stavu na naší škole.  

 

Co se v realizaci PPŠ osvědčilo, podařilo Rizika při realizaci PPŠ 

- zlepšila se komunikace s rodiči 

- ubylo problémových situací 

- i přes omezení provozu škol se 

podařilo realizovat značnou část PPŠ 

- osvědčila se spolupráce dětí ze ZŠ a 

OU 

- snižující se rozpočet škol – snížení 

financí na aktivity spojené s PPŠ 

- případné další uzavření škol – 

omezené možnosti při realizaci PPŠ 

Co se v realizaci PPŠ neosvědčilo, 

nepodařilo 

Příležitosti a možnosti do budoucna 

- nepodařilo se naplnit celý program 

z důvodu Covid-19 a tím spojeného 

uzavření škol, zákazu většího počtu 

žáků ve výuce 

- vždy přesvědčit rodiče, že to s jejich 

dítětem myslíme dobře 

- zlepšit kabinet ŠMP – jak po 

estetické stránce, tak i po stránce 

vybavenosti studijními materiály pro 

vlastní potřebu, pro potřebu ostatních 

učitelů a žáků 
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5. Legislativa 

 

Zákony: 

1. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

2. 562,2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského 

zákona 

3. 284/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

4. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

5. 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 

6. 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

7. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

8. 422/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

9. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

10. 203/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění 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. 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 

11. 109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

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

zákonů 

12. 18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 

13. 40/2009 Sb. Trestní zákoník  

14. 216/679 GDPREU 

15. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-284
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-203
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-203
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-203
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-203
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-203
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-203
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Vyhlášky: 

 

1. 197/2016 Sb. 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 

2. Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů 

3. 412/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků 

 

Strategie: 

 

1. Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019 – 2027 

2. Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže na období 2019 – 2021 

3. Krajský plán primární prevence Olomouckého kraje na léta 2019 –2022 

4. Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 – 2022 

 

Metodická doporučení a vyhlášky: 

 

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

šikany ve školách a školských zařízeních 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

o návykové látky 

o rizikové chování v dopravě 

o poruchy příjmu potravy 

o alkohol 

o syndrom CAN 

o školní šikanování 

o kyberšikana 

o homofobie 
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o extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 

o vandalismus 

o záškoláctví 

o krádeže 

o tabák 

o krizové situace spojené s násilím 

o netolismus 

o sebepoškozování 

o nová náboženská hnutí 

o rizikové sexuální chování 

o příslušnost k subkulturám 

o domácí násilí 

o hazardní hraní 

o dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků 

s PAS 

 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 

 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 

 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 
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6. Zdroje pro práci ŠMP 

 

 MIOVSKÝ, Michal, Lenka SKÁCELOVÁ, Jana ZAPLETALOVÁ, et al. 

Prevence rizikového chování ve školství. Druhé, přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. Monografie. 

ISBN 978-80-7422-391-4. 

 MIOVSKÝ, Michal. Diagnostika a terapie ADHD: dospělí pacienti a klienti v 

adiktologii. Praha: Grada, 2018. Psyché. ISBN 978-80-271-0387-4. 

 MIOVSKÝ, Michal, Tereza ADÁMKOVÁ, Miroslav BARTÁK, et al. Výkladový 

slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Druhé, 

přepracované a doplněné vydání. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a 

VFN v Praze, 2015. Monografie. ISBN 978-80-7422-391-4. 

 ŠTOČEK, Milan. Rukověť výchovného poradce a školního metodika prevence - 

základní škola: (školní rok 2020/2021). 25. vydání. Nový Bydžov: a Tre, 2020. 

Řízení školy, školní rok 2020/2021. 

 MIOVSKÝ, Michal, Roman GABRHELÍK, Miroslav CHARVÁT, Lenka 

ŠŤASTNÁ, Lucie JURYSTOVÁ a Veronika MARTANOVÁ. Kvalita a efektivita 

v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. 

LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. Monografie. ISBN 978-80-7422-391-4. 

 MIOVSKÝ, Michal, Anna AUJEZKÁ, Iva BUREŠOVÁ, et al. Programy a 

intervence školské prevence rizikového chování v praxi. Druhé, přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 

2015. Monografie. ISBN 978-80-7422-391-4. 
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7. Seznam zkratek 

 

ČJ – český jazyk 

HV – hudební výchova 

INF – informatika 

IT – informační technologie 

KP – kariérový poradce 

MP – metodik prevence 

MŠ – mateřská škola 

NL – návyková látka 

OPL – omamná psychotropní látka 

OSPOD – odpor sociálně-právní ochrany dětí 

OV – občanská výchova 

PPŠ – preventivní program školy 

PR - prvouka 

PŘ - přírodopis 

PV – pracovní vyučování 

ŘŠ – ředitel školy 

SŠ – střední škola 

ŠVP – školní vzdělávací program 

ŠŘ – školní řád 

ŠMP – školní metodik prevence 

TV – tělesná výchova 

 VL - vlastivěda 

VP – výchovný poradce 

VV – výtvarná výchova 

ZŘŠ – zástupce ředitele školy 

ZŠ – základní škola 
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8. Přílohy 

 

8.1. Síť kontaktů 

 

PPP Prostějov 

- Kristína Kalabisová – okresní metodik prevence 

- e-mail: kalabisova@ppp-prostejov.cz 

 

Krajský školský koordinátor prevence 

- PhDr. Ladislav Spurný 

- tel.: 585 508 545 

- e-mail: l.spurny@kr-olomoucky.cz 

 

OSPOD Prostějov 

- Statutární město Prostějov, tel.: 582 329 111 

- email na ved. odd.: marcela.vejmelkova@prostejov.eu 

 

Poradna pro rodinu 

- Bezručovo nám. 9, 796 01 Prostějov 

- tel.: 582 345 013, 731 447 456 

 

www.msmt.cz 

 

npicr.cz 

 

OSPRCH 

www.prevence-info.cz a www.osprch.cz 

 

 

 

Policie ČR v Prostějově  

- tel.: 158 

- Oddělení tisku a prevence, Újezd 12, 796 01 Prostějov 

mailto:kalabisova@ppp-prostejov.cz
mailto:l.spurny@kr-olomoucky.cz
mailto:marcela.vejmelkova@prostejov.eu
http://www.msmt.c/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.osprch.cz/
http://www.osprch.cz/
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-  tel.: 974 781 207 

- e-mail : krpm.otp.prostejov@pcr.cz (por. Bc. F. Kořínek) 

 

Hasiči 

tel.: 150 

 

K-centrum 

- Vrahovická 83, Prostějov 

- tel.: +420 777 454 789 

- kcentrum.pv@podaneruce.cz 

Člověk v tísni 

- Rostislavova 26, Prostějov  

- Pavlína Koláříková, 777 787 977 

 

Bílý kruh bezpečí 

- Mgr. Petra Klevetová 

- bkb.olomouc@bkb.cz            

- tel.: 732 700 533 

 

Praktický lékař 

- MUDr. Marcela Labounková 

o Finská 4190, 796 04 Prostějov 

o 582 332 938 

- MUDr. Ludvík Drnovský 

o Trávnická 2198, 796 01 Prostějov 

o 582 340 939 

- MUDr. Hana Zemánková 

o Sídl. Svobody 3533 

o 582 344 918 

- MUDr. Jiřina Mikulášková 

o Mathonova 10, Prostějov 

o 582 315 269 

- MUDr. Stanislava Kvíčalová  

o Olomoucká 19, Prostějov 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mudr+labounková+prostějov
https://www.znamylekar.cz/jirina-mikulaskova/pediatr/prostejov?address-id=29436#address-id=%5B29436%5D&filters%5Bspecializations%5D%5B%5D=50
https://www.znamylekar.cz/stanislava-kvicalova/pediatr/prostejov?address-id=29426#address-id=%5B29426%5D&filters%5Bspecializations%5D%5B%5D=50
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o 582 340 702 

 

Psychologové 

- PhDr. Adam Suchý, Jezdecká 7, PV. tel. 608 390 634 

- PhDr. Monika Krajčová, Vrchlického 5  PV. tel 732 521 448 

- Klinická psychologie Agel, Mathonova 1, PV. : Mgr. Daniela Dudová, PhDr. Jiřina 

Veselá (pro klienty od 18 let) 

tel. 582 315 273 

 

Psychologická ambulance s.r.o., Hlaváčkovo nám. 1, PV.   

            Dětská ordinace:   

- Mgr. Hromádková- tel. 731 483 981  

- Mgr. Nezdobová – tel. 731 418 766 

- Mgr. Šubčíková – tel. 731 419 502  

 Ordinace pro dospělé:   

- Mgr. Maslaňáková – tel. 604 182 484 

- Mgr. Šubčíková – tel. 731 419 502 

- Mgr. Eva Směšná, Úprkova 5, PV. Tel. 773 014 881 

 

Psychiatři 

- MUDr. Zatloukalová Marcela, Trávnická 2, PV. tel. 582 332 803 

- MUDr. Jiří Rozkoš, Karlov 2389, tel. 604 557 450 

- MUDr. Pavla Němečková, Ph.D. Trávnická 2 PV. tel. 582 332 800 

- MUDr. Hlochová Lucie, Karlov 1, PV. Tel. 582 333 325 

- MUDr. Svobodová Blanka, Karlov 1, PV. Tel. 582 332 630 

- MUDr. Holinková Michaela, Karlov 1, PV. Tel. 582 336 687 

 

Dopravní centrum 

- Bratří Čapků 4, 796 04 Prostějov 

- Bc. Jiří Novák +420 776 583 694 

- Mgr. Denisa Holická +420 739 381 747 
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E-bezpečí 

- doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

- tel.:  +420 777 146 808 

- info@e-bezpeci.cz 

SVP 

- Ústavní  9, Olomouc - Svatý Kopeček 

- tel.: +420 775 232 107 

- etoped@dduolomouc.cz 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - územní pracoviště Prostějov 

- Šafaříkova 49, 797 20 Prostějov 

- 582 338 501 

582 305 760 

- podatelna@pv.khsolc.cz 

 

PMS ČR 

- Probační a mediační služba Prostějov  

- Floriána Nováka 5267/3  

- 796 01 Prostějov 

- Vedoucí střediska: 

o Slavíková Gabriela Mgr. 

o gslavikova@pms.justice.cz  

o tel.: 778 492 748 

 

Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace 

- Skálovo nám. 6, 796 01 Prostějov 

- https://knihovnapv.webnode.cz/kontakt/ 

 

Městská policie – tel.: 156 

 

Záchranka – tel.: 155 

 

 


