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1. Za kladní  informace o š kole 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Bělá, okres Opava, 

příspěvková organizace 

 

Adresa školy: Bělá 70, 747 23 Bolatice 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

IČO:   710 039 75 

 

Kontakt:  tel: 553 650 165   

   e-mail: zs.bela@seznam.cz 

   www.zs.bela@seznam.cz 

www.zs-bela.cz 

 

Vedení školy: Ředitelka: Mgr. Ivana Matějková 

 

Školní metodik prevence:  Mgr. Eva Kobzová 

Zřizovatel:  Obec Bělá 

   Bělá 150, Bělá 

   tel.: 553 650 940 

   www.obecbela.cz  

http://application_v2.just4web.cz/templates/box_email.php?email=zs.bela@seznam.cz&id_lang=1&hide_email=0
http://www.zs.bela@seznam.cz/
http://www.zs-bela.cz/
http://www.obecbela.cz/
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Historie školy 

   Nynější škola byla postavena v roce 1872. Do té doby se vyučovalo v různých 

domech. Po vítězství Pruska nad Francií roku 1871 se vyučovalo pouze 

německy. 4. února 1920 bylo Hlučínsko připojeno k Československu a tak 

se začalo učit v českém jazyce. Škola byla za první republiky velice zvelebena, 

avšak pozdější německá okupace školu téměř zničila, archív byl zničen zcela. 

18. dubna 1945 spadla na školní dvůr bomba a zdemolovala část školy. Opravné 

akce byly zahájeny 7. listopadu 1945. 

    Vyučování bylo znovu zahájeno 11. ledna 1946. Do školy nastoupilo 96 žáků, 

kteří byli rozděleni do tří tříd. Jako každá škola v pohraničí měla i škola v Bělé 

své dárce z celé republiky. Nejužší styky byly navázány s městem Přelouč 

v Čechách. Další modernizace se škola dočkala v roce 1950. V roce 1954 byl 

do školy zaveden vodovod. V roce 1958 byla škola rozšířena o školní pozemek. 

V roce 1960 byl dosavadní název Národní škola změněn na Základní devítiletou 

školu 1.– 5. ročník. V roce 1961–1962 bylo započato s generální opravou školy 

a s přístavbou. Škola se po generální opravě, jak po stránce vnějšího, tak 

po stránce vnitřního vybavení zařadila mezi nejlepší malotřídní školy 

v opavském okrese. 

    V následujících letech škola procházela dalšími rekonstrukcemi. Mezi 

největší z poslední doby patří nová fasáda (1990), na které se svépomocně 

podíleli občané obce Bělá. V roce 1996 byly dokončeny práce na nově 

vybudovaném dětském hřišti, nacházejícím se v areálu školy. 
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Současnost školy 

    Před nedávnem byla provedena rekonstrukce fasády a výměna oken. Letos 

proběhla výstavba hřiště. Základní škola společně s mateřskou školou se nachází 

v malé obci Bělá, poblíž hranic s Polskou republikou. Je to malotřídní škola 1. 

stupně se dvěma třídami (1., 2. ročník a 3., 4. ročník). Škola má 26 dětí, jedno 

oddělení mateřské školy se zapsanými 25 dětmi a jedno oddělení školní družiny.  

Charakteristika budovy 

Přízemí: učebna I., šatna, tělocvična a nářaďovna, WC chlapci, dívky, místnost 

pro úklid 

1. patro: učebna II., sborovna, ředitelna, počítačová místnost 

2. patro: Školní družina + učebna, půda 

 

2. MINIMÁ LNI  PREVENTIVNI  PROGRÁM 

Hlavní cíle preventivního programu  

    Hlavním cílem realizace Minimálních preventivních programů na školách 

a ve školských zařízeních je vytvořit pozitivní sociální klima, tj. prostředí 

vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli, nabídnout dětem seberealizaci 

ve volnočasových aktivitách, podnítit jejich zájem o práci školy. Důležité 

je formování postojů a vytváření pozitivního sociálního prostředí a vazeb. 

Posilování komunikačních dovedností, schopnosti vytvářet přátelské vazby, 

asertivních dovedností, zlepšení sebeovládání, učení se nenásilnému zvládání 

konfliktů, zvládnutí úzkosti a stresu.  
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Co je to? 

     Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, který 

je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit 

v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve školských 

zařízeních pro výchovu a mimo vyučování a školských zařízeních pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy a preventivní výchovné péče. Jeho realizace je pro 

každou a každé uvedené školské zařízení závazná a od roku 2001 podléhá 

kontrole České státní inspekce. 

Kritéria preventivního programu  

     Cíle preventivního programu v oblasti prevence musí být konkrétní, jasně 

definované a srozumitelné a musí umožnit hodnocení účinností programu. 

Cílové skupiny programu musí být jasně vymezené. Obsah programu, formy 

a metody jeho realizace musí odpovídat charakteristikám cílové skupiny, pro 

kterou je program určen. Program musí respektovat a odrážet podmínky školy 

nebo školského zařízení.  

     Za koordinaci preventivních aktivit a za tvorbu MPP zodpovídá školní 

metodik prevence. Metodik prevence seznamuje všechny učitele s MPP. 

Na pedagogických radách a schůzích probíhá vyhodnocení jednotlivých 

preventivních aktivit. 

 

Neexistuje univerzální model takového programu, který by byl přenosný a bez 

modifikace okamžitě aplikovatelný na všech typech škol. 
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3. ÁNÁLÝ ZÁ VÝ CHOZI  SITUÁCE 

    Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, se nachází v malé 

obci Bělá, poblíž hranic s Polskou republikou. Škola je umístěna v klidném 

prostředí, téměř na konci obce. Je to malotřídní škola 1. stupně se dvěma třídami 

(1., 2. ročník a 3., 4. ročník). Ve školním roce 2019/2020 školu navštěvuje 26 

žáků. Spojeny jsou 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník. Součástí školy je mateřská 

škola a školní družina. Školní družinu v letošním školním roce navštěvuje 24 

žáků. Vedle budovy školy bylo v září /říjen 2018 postaveno víceúčelové hřiště, 

které slouží k využívání během hodin tělesné výchovy a družiny. Školu 

navštěvují pouze místní děti, které přecházejí na 2. stupeň – do spádové školy 

v Chuchelné. Škola rovněž nabízí široké spektrum zájmových činností pro žáky 

v kroužcích, ve kterých žáci  mohou aktivně vyplnit svůj volný čas do 15:40 

hod. Na škole také probíhá výuka nepovinného předmětu – náboženství. Tento 

nepovinný předmět navštěvují téměř všichni žáci.  

     V současné době na naší škole fungují následující zájmové aktivity: 

Žáci mohou ve škole navštěvovat následující kroužky: 

 Dramatický, taneční kroužek 

 Kroužek anglického jazyka 

 Taneční kroužek (Zajišťuje Klub sportovního tance KD Hlučín) 

 Tělovýchovný kroužek 

 Zobcová flétna 

 Doučování I. třída (1. + 2. ročník) 

 Doučování II. třída (3. + 4. ročník)  

 Klub zábavné logiky a deskových her 
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    Náplň volného času žáků je rovnoměrně rozvrstvena do celého týdne. Vedení 

kroužků zajišťují pedagogičtí pracovníci. Taneční kroužek zajišťuje Klub 

sportovního tance KD Hlučín, pan Jakub Dávidek. O všechny kroužky žáci jeví 

velký zájem.  

    Školní družina pracuje podle ročního plánu, který vychází ze školního 

vzdělávacího programu (ŠVP) a je přizpůsoben věkové kategorii dětí. Naším 

cílem je vytvořit bezpečné, podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze rozvíjet 

a naplňovat výstupy ŠVP.  Školní družina poskytuje dětem podmětné, rozvíjející 

prostředí, které se výrazně podílí na emocionálním a sociálním vývoji dítěte. 

Žáky vedeme k lepším mezilidským vztahům, spolupráci, komunikaci mezi 

svými vrstevními a k úctě k dospělým lidem.  

Škola je dlouhodobě přihlášena do projektu „Ovoce a zelenina do škol‘‘ . 

Děti dostávají zdarma ovoce a zeleninu. Závoz probíhá dvakrát měsíčně. Žáci 

dostávají neochucené mléko, zeleninu, ovoce, sýry, mléčné výrobky. O tento 

projekt je mezi dětmi velký zájem.  

Škola je zapojena do následujících projektů: 

 Proškoly (Portál v současnosti poskytuje nejrozsáhlejší 

a nejucelenější sbírku testů a dotazníků. Portál Proškoly.cz 

umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní 

rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, 

vnímání, koncentrace apod. Portál Proškoly.cz poskytuje širokou 

nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače 

připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen 

ve škole, ale i doma.) 

 Ekolamp   (Kolektivní systém EKOLAMP vytváří síť sběrných 

míst pro pokrytí zpětného odběru osvětlovacích zařízení.) 
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 Recyklohraní ANEB Ukliďme si svět 

 Pavučina (Síť středisek ekologické výchovy) 

 Mrkev (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) 

 Sběr ve školách ,,Zelený strom“ 

 Zdravá 5 (Zaměřeno na zdravý životní styl) 

 Fond Sidus (Nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě 

podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální 

stránce.) 

 Bílá pastelka (Veřejná sbírka Bílá pastelka se koná každým rokem 

v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole.) 

 Život dětem 

 Chrpa 

 Pesos 

 Hasík (Preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOB) 

    Projekty, ve kterých se naše škola angažuje, jsou významnou součástí naší 

školy. Prostřednictvím projektu rozvíjíme u žáků vztah k životnímu prostředí 

(sběr starého papíru, plastových víček z PET láhví, žárovek). Projekt 

Recyklohraní podněcuje u dětí zájem o problematiku třídění elektra, baterií. 

Společně podporujeme nemocné a potřebné lidi. Naši žáci si váží zdraví a umí 

se vcítit a empaticky reagovat na jedince, kteří toto štěstí v životě nemají.   

     Základní i mateřská škola spolupracuje ve velké míře s obcí Bělá. Žáci 

připravují kulturní program a výrobky na různé akce obce: (Vystoupení pro 

maminky, Setkání se seniory, Rozsvícení vánočního stromečku a následný 

prodej výrobků, Vánoční dílny, Vítání občánků a řada dalších.) 

     Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní škola o nízkém počtu žáků, nemusíme 

řešit situace závažného charakteru. Na škole se objevují drobné konflikty, slovní 
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napadání, občasné vulgární vyjadřování. Těmto negativním jevům se celý 

pedagogický sbor snaží předejít různými přednáškami, domlouváním dětem.  

     Dbáme na informovanost rodičů i žáků – prostřednictvím webových stránek 

(sekce prevence), žákovských knížek, zpráv v deníčku dítěte, preventivních 

programů, nástěnek, třídních schůzek, individuálních pohovorů, konzultačních 

hodin.  

 
4. CI LE MPP 

Dlouhodobé cíle MPP  

 

 Naučit děti správnému a slušnému chování k sobě samým i k ostatním 

 Zamezit vulgarismům 

 Zlepšit komunikaci mezi učiteli a rodiči 

 Zapojit rodiče více do aktivit školy (např. v rámci KPŠ) 

 Zapojování se do aktivit pořádaných různými organizacemi na podporu 

prevence 

 Vytvořit prostředí, ve kterém se žák nebude bát si říct o pomoc (bude-li 

chtít). Vytvořit prostředí, ve kterém bude žák vědět, kde a jak o pomoc 

žádat. 

 Podporovat pedagogy ve vzdělávání v oblasti primární prevence 

a problematiky šikanování 

 

 

    Tyto cíle považuje naše škola za dlouhodobé z hlediska aplikace na žáky, 

rodiče a okolí školy. Základním prvkem pro správnou aplikaci těchto 



                                                                                                                               Základní škola a mateřská škola Bělá                   
                                                                                                                               okres Opava, příspěvková organizace 

 
                                                                                                                               Bělá 70, 747 24 Bělá 

 

10 
 

dlouhodobých cílů je motivace dětí, zapojování do různých aktivit pořádaných 

školou. Škola se bude snažit více se zapojit do aktivit na podporu prevence  

 

a pořádat besedy s odborníky na toto téma. Touto cestou se děti seznámí 

s negativními jevy, se kterými mohou přijít do kontaktu. 

 

Krátkodobé cíle pro rok 2019/2020 

    Naše škola nemusí v současné době řešit závažnější problémy, týkající 

se chování žáků. Občas se objeví drobné roztržky mezi žáky, které se snažíme 

podchytit již v zárodku a zamezit vzniku a rozvoji šikany. Velkou roli hraje 

pozorovací schopnost učitelů, kteří dokáží vznikající problém zachytit již 

v počátku.  

    Cílem našeho minimálního preventivního programu je spolu s rodiči formovat 

osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná se orientovat v dané 

problematice, cení si svého zdraví, umí rozumně nakládat se svým volným 

časem a má osvojené základní sociální dovednosti. 

V roce 2019/2020 se budeme snažit: 

 zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy a školy ‐ stmelování 

kolektivu  

 

 Zprostředkovat pedagogům a následně žákům preventivní pracovní listy 

z oblasti etikety pro 1. – 4. ročník. Učitelé budou tyto pracovní listy 

zařazovat do vyučování.   

https://www.parentes.cz/stahnout-soubor?id=623 

 

https://www.parentes.cz/stahnout-soubor?id=624 

    

https://www.parentes.cz/stahnout-soubor?id=623
https://www.parentes.cz/stahnout-soubor?id=624
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  Na každý měsíc je pro žáky připraveno jedno téma. Pro práci s pracovním 

sešitem počítáme rovněž se zapojením rodičů dětí. Na konci každého měsíce 

dostávají žáci známku od svých rodičů. 

 

 Zařadit a následně vyhodnotit dotazníky, které budou mapovat třídní 

a školní kolektiv (Dotazníky pro děti, pro rodiče – SOCIOMETRIE) 

 

 Na základě vyhodnocení dotazníků – vytipovat jedince s problematickými 

vztahy a vytvořit systém práce s těmito žáky 

 

 Průběžně hodnotit klima školy všemi učiteli v rámci třídnických hodin 

 

 O velké přestávce v případě příznivého počasí navštěvovat s žáky nově 

vybudované venkovní hřiště a tělocvičnu 

 

 Důsledně dodržovat dozor nad žáky o malých a velkých přestávkách 

(Předcházení vzájemným konfliktům) 

 

 Seznámit se a následně využívat a pracovat s internetovou publikací 

www.zachrannykruh.cz 

 

 Využívat www.besip.cz 

 

 Pokračovat s informováním na chodbě školy prostřednictvím nástěnky 

zaměřené na prevenci a osvětu rizikového chování 

 

http://www.zachrannykruh.cz/
http://www.besip.cz/
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 Nadále odebírat odborný časopisu pro pedagogy Třídní učitel, 

Informatorium (Pro ŠD) a Učitelské noviny 

 

 Využívat  Tonda obal – problematika tříděného odpadu (úkoly, pracovní 

listy) 

 

 Zařadit do výuky 1. – 4. ročníku téma: Zdravé zuby + využít propagační 

materiály (www.zdravezuby.cz) 

 

 Pokračovat v osvětě prostřednictvím Recyklohraní, Ekolamp – plnění 

jednotlivých úkolů a získávání bodů pro školu za sběr elektrozařízení, 

baterií 

 

 Preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOB (Hasík) 

 

 Preventivní činnost v oblasti IZS 

 

5. Realizace preventivní ho programu 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE, PREVENTIVNÍ TÝM, 

VEDENÍ ŠKOLY: 

Objektem realizace MPP a cílovou skupinou jsou žáci školy. Subjektem MPP 

jsou osoby, instituce, které se podílejí na tvorbě MPP a na uskutečnění 

preventivních činností.  

 1. Ředitel školy, zástupci ředitele školy  

 2. Třídní učitelé 
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 3. Vyučující vyučovacích předmětů 

 4. Vedoucí volnočasových aktivit  

 5. Školní metodik primární prevence  

 6. Výchovný poradce  

 7. Zákonní zástupci žáků  

 8. Mimoškolní subjekty zaměřené na prevenci před sociálně patologickými jevy   

 

Minimální preventivní program realizujeme během celého školního roku. 

Školní metodik prevence: 

Mgr. Eva Kobzová (Mgr – Učitelství 1. stupeň ZŠ), třídní učitelka 3. a 4.  

ročníku. 

Školní preventivní tým:  

Je tvořen všemi pedagogickými pracovníky školy: 

Mgr. Ivana Matějková, ředitelka školy, učitelka 3. a 4. ročníku 

Mgr. Anna Vilkusová, učitelka 1. a 2. ročníku 

 

Vedení školy: 

 Mgr. Ivana Matějková, ředitelka školy 

 

Možnosti a limity pedagogického sboru: 

    Malotřídní škola umožňuje dobrou komunikaci v pedagogickém sboru, úzkou 

spolupráci mezi jednotlivými členy pedagogického sboru, možnosti společného 

řešení nepříznivých situací, dobrou znalost dětského kolektivu i každého jedince 

a jeho problému. 
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ZPŮSOBY REALIZACE MPP 

 třídní schůzky  

 dotazníková šetření  

 projekty  

 třídní akce 

 skupinová práce  

 diskuse, přednášky, besedy 

 návštěvy (Knihovna, Obecní úřad) 

 nástěnky  

  školní výlety  

 individuální konzultace 

 seznámení rodičů s MPP (Nástěnka ve škole, Dny otevřených dveří, 

třídní schůzky, webové stránky školy) 

 

NÁSTROJE REALIZACE MPP  

- vyučovací předměty 

   Preventivní témata se nejčastěji probírají v hodinách Prvouky, Přírodovědy, 

Českého a cizího jazyka, Tělesné a Výtvarné výchovy. Učitelé spolupracují při 

výběru témat, které se týkají oblasti prevence.  

- školní řád 

- zájmové aktivity 

   Naše škola se snaží nabízet mnoho zájmových aktivit, prostřednictvím kterých 

žáci naplňují svůj volný čas (viz Analýza výchozí situace). 
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6. Kontakty na šta tní  a nešta tní  
špecializovana  zar í zení  v Opave  

 

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz 

Odbor sociálních věcí 

OSPOD , Krnovská 71C, Opava 

Vedoucí odboru sociálních věcí: 

Bc. Iva Paletová 
iva.paletova@opava-city.cz 553 756 716 

 

Vedoucí oddělení SPOD: 

Mgr. Helena Kozáková 
helena.kozakova@opava-city.cz 553 756 649 

Péče rodičů o děti, úprava vztahu k dítěti 

při rozchodu rodičů, týrání dětí 

Kurátorka pro mládeţ: 

Bc. Klára Štěpánková 
klara.stepankova@opava-city.cz 553 756 648 

Výchovné problémy a trestná činnost dětí a 
mládeže do 18 let, přednášková činnost 

Domácí násilí: 

Bc. Kateřina Gebauerová, DiS. 
katerina.gebauerova@opava-city.cz 553 756 677 

 
Domácí násilí, syndrom CAN 

Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71 C, Opava 

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

Práce v terénu, pomoc, doprovod, řešení 
situací. 

Odbor školství 

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

Bc. Dagmar Polášková, DiS. 604 229 336 
dagmar.polaskova@opava-city.cz 553 756 725 

Poradenství v oblasti protidrogových 
závislostí a předcházení kriminálních jevů 

 

OBECNÍ ÚŘADY OPAVSKA 

Odbor sociálních věcí 

Vítkov, nám. J. Zajíce 4, 749 01 www.vitkov.info 
Vedoucí odboru sociálních věcí: 

Mgr. Hana Klapetková  klapetkova@vitkov.info 556 312 222 
 

Kurátorka pro mládeţ: 
Mgr. Milošová Tereza  milosova@vítkov.info 556 312 220 

Výchovné problémy a trestná činnost dětí a 
mládeže do 18 let, přednášková činnost 

Odbor sociálně právní ochrany dětí: 
Bc. Lenka Gonsiorová  gonsiorova@vitkov.info 556 312 226 

Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti 
při rozchodu rodičů, týrání dětí 

Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 www.hlucin.cz 
Vedoucí odboru sociálních věcí: 

Ing. Lenka Petermannová, petermannova@hlucin.cz 
595 020 229 

 

Kurátorka pro mládeţ: 
Mgr. Marcela Buryová, buryova@hlucin.cz 595 020 245 

 

Odbor sociálně právní ochrany dětí: 
Peštová Jindřiška, DiS pestova@hlucin.cz 595 020 234 

 

Kravaře, Náměstí 43, 747 21 www.kravaře.cz 
Vedoucí odboru sociálních věcí: 

Bc. Irena Uličková socialni@kravare.cz 553 777 927 
 

http://www.opava-city.cz/
mailto:iva.paletova@opava-city.cz
mailto:helena.kozakova@opava-city.cz
mailto:klara.stepankova@opava-city.cz
mailto:katerina.gebauerova@opava-city.cz
mailto:martin.levay@opava-city.cz
mailto:dagmar.polaskova@opava-city.cz
http://www.vitkov.info/
mailto:klapetkova@vitkov.info
mailto:milosova@v韙kov.info
mailto:gonsiorova@vitkov.info
http://www.hlucin.cz/
mailto:petermannova@hlucin.cz
mailto:buryova@hlucin.cz
mailto:pestova@hlucin.cz
http://www.krava鴈.cz/
mailto:socialni@kravare.cz
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Odbor sociálně právní ochrany dětí: 
Bc. Renáta Prokešová 553 777 925 

 

 

 

 

 

JUSTICE 

Státní zastupitelství, Lidická 23, Opava 

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

Státní zástupkyně: 
JUDr. Yvetta Mališková, 737 774 792 

Probační a mediační sluţba, Olomoucká 9/8, Opava 

Vedoucí střediska: 
Mgr. Petr Tesař, ptesar@pms.justice.cz, 731 692 776 

Probační úředník: 
Mgr. Beyer Dušan, dbeyer@pms.justice.cz 734 362 939 

Poradna pro oběti trestných činů, Jaselská 16, Opava 

Mgr. Radek Makový, makovy.pms@gmail.com 727 940 191 úterý: 14:00 – 18:00 hod 
čtvrtek: 8:00 – 12:00 hod 

 

POLICIE 

Policie ČR www.policie.cz 

Skupina tisku a prevence, Tyršova 26, Opava 

Npor. Bc. René Černohorský 773 999 049, 602 161 744, 

rene.cernohorsky@pcr.cz 974 737 209 

Nprap. Bc. Pavla Welnová 727 942 674 
krpt.op.tisk.@pcr.cz 

Poradenství k trestné činnosti dětí a 

mládeže, trestní odpovědnost mládeže, 

preventivní programy, dopravní výchova 

Sluţba kriminální policie a vyšetřování, Hrnčířská 22, Opava 

op.skpv@pcr.cz 974 721 111 (spojovatelka), 974 737 319 (podatelna) 

Obvodní oddělení 
Opava: Vaškovo nám. 9 a 10, 974 737 651, 553 777 231 op.oo.opava@pcr.cz 

Hlučín: Dr. E. Beneše 2, 974 737 701, 595 041 210 op.oo.hlucin@pcr.cz 

Hradec n/M: Lidická 316, 974 737 731, 553 783 355 op.oo.hradec@pcr.cz 

Kravaře: Bezručova 102, 974 737 721, 553 671 233 op.oo,kravare@pcr.cz 

Velké Heraltice: Družstevní 41, 974 737 751, 553 663 133 op.oo.vheraltice@pcr.cz 

Vítkov: Komenského 137, 974 737 711, 556 300 333 op.oo.vitkov@pcr.cz 

Městská policie Opava www.mp.opava- city.cz 

Vedoucí výkonu sluţby, Krnovská 71A, Opava 

Jaroslav Stadler 553 756 659 
mestska.policie@opava-city.cz 

 

Skupina prevence, Krnovská 71A, Opava 

Jana Bernhardtová 553 756 730, 731 144 927 
prevence.mp@opava-city.cz; 

Přednášky, besedy, preventivní programy 

 

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

Obvodní oddělení 
Opava: Těšínská 39, mjr. Ing. Petr Seratin 950 745 011 

Hlučín: Celní 6, npor. Ing. Zdeněk Bělík 950 746 011 

Vítkov: Hasičská 266 npor. Ing. Aleš Martínek 950 747 011 

Nprap. Ing. Petra Magerová 
petra.magerova@hzsmsk.cz 950 745 011 

Preventivně výchovná činnost, např. 
preventivní program Hasík 

mailto:podatelna@osz.opa.justice.cz
mailto:ptesar@pms.justice.cz
mailto:dbeyer@pms.justice.cz
mailto:makovy.pms@gmail.com
http://www.policie.cz/
mailto:rene.cernohorsky@pcr.cz
mailto:krpt.op.tisk.@pcr.cz
mailto:op.skpv@pcr.cz
mailto:op.oo.opava@pcr.cz
mailto:op.oo.hlucin@pcr.cz
mailto:op.oo.hradec@pcr.cz
mailto:opoopkrava@mvcr.cz
mailto:op.oo.vheraltice@pcr.cz
mailto:op.oo.vitkov@pcr.cz
http://www.mp.opava-/
mailto:mestska.policie@opava-city.cz
mailto:prevence.mp@opava-city.cz
http://www.hzscr.cz/
mailto:petra.magerova@hzsmsk.cz
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Středisko výchovné péče, Horní nám. 48, Opava www.dum-ostrava.cz 
AMBULANTNÍ svpdm@seznam.cz 770 139 474, 770 139 493 Individuální, skupinová a rodinná terapie 

 

Speciální pedagog: 

Mgr. Hana Eleková, 777 030 853 

Psycholog: 
Mgr. Veronika Charvátová, 

(problémy ve škole, rodině, gambling, 

experiment s drogou do 15 let, osobnostní 

a psychické problémy do 26 let). 

INTERNÁTNÍ svpostrava@telecom.cz 
Antošovická 258, Ostrava – Koblov, 596 239 202, 605 357 518 

 

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

Mgr. Ivo Schvan info@pppopava.cz 
 

Metodik prevence v PPP: 
Mgr. Lucie Šimečková, simeckova@pppopava.cz 733 164 832 

Metodické vedení škol, preventivní a 
intervenční programy, přednášky aj. 

Sociální pracovnice: 

Bc. Gabriela Rothová rothova@pppopava.cz 

553 622 768, 553 625 736, 730 855 223 

Zjišťování příčin a zvláštností ve vývoji 

dětí, řešení výukových a výchovných 

obtíží, problematika VPU, posuzování 
školní zralosti, profesní orientace aj. 

Speciálně pedagogické centrum Srdce, Slezského odboje 5, Opava 

www.zsps-opava.skolanawebu.cz 
 

Sociální pracovnice: 

Bc. Ivana Celtová, 
spc@zspsopava.onmicrosoft.com 553 626 092, 739 475 123 

Poradenské a terapeutické služby dětem a 

mládeži se zdravotním postižením, jejich 

zákonným zástupcům, školám a školským 
zařízením v regionu. Opava a Bruntál. 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postiţené a pro ţáky s vadami řeči, 
Olomoucká 18, Havlíčkova 1, Opava www.zrak.opava.cz 

 
 

Sociální pracovnice: 

Martina Bilíková, DiS., 
spczrak.opava@seznam.cz 553 627 004, 731 618 445 

spclogo.opava@seznam.cz 

poradenství v oblasti logopedické - 

psychologické - speciálně pedagogické 

a sociálně právní pomoc. Diagnostika 

dítěte, žáka a studenta se zrakovým 
postižením vždy vychází z primární 

diagnózy očního lékaře. K žádosti o 

vyšetření je proto nutné doložit zprávu 

očního lékaře. 

Dětské domovy 
OPAVA, Rybí trh 41, www.dd-opava.cz 

detsky-domov@dd-opava.cz 739 075 457 

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

Zástupce a spec. pedagog: Mgr. Dana Grunerová vychova@dd-opava.cz; spec.ped@dd-opava.cz 553 777 537 

Soc. pracovnice: Mgr. Zuzana Neuvaldová socialni@dd-opava.cz 553 777 520 

MELČ 4, www.dd-melc.cz 

Ředitelka: Mgr. J. Bejdáková reditelka@dd-melc.cz 556 309 231, 606 424 451 
Soc. pracovnice:  Bc. Veronika Fischerová soc.pracovnice@dd-melc.cz 556 309 231, 731 646 488 

BUDIŠOV n/B., Čs. Armády 718, www.ddbudisov.cz 

detskydomov.budisov@c-box.cz 556 305 136, 777 933 206 
nvondrousova@tiscali.cz 

RADKOV DUBOVÁ 141, www.dd-radkov.eu 

dd.dubova@tiscali.cz 556 309 062 
Ředitel: Ing. D. Viceník 
Soc. pracovnice: Bc. M. Poloučková 

VELKÉ HERALTICE, Opavská 1, www.ddheraltice.cz 

http://www.dum-ostrava.cz/
mailto:svpdm@seznam.cz
mailto:svpostrava@telecom.cz
http://www.ppp.opava.cz/
mailto:info@pppopava.cz
mailto:simeckova@pppopava.cz
mailto:rothova@pppopava.cz
http://www.zsps-opava.skolanawebu.cz/
mailto:spc@zspsopava.onmicrosoft.com
http://www.zrak.opava.cz/
mailto:spczrak.opava@seznam.cz
mailto:spclogo.opava@seznam.cz
http://www.dd-opava.cz/
mailto:detsky-domov@opava.cz
mailto:reditel@dd-opava.cz
mailto:vychova@dd-opava.cz
mailto:vychova@dd-opava.cz
mailto:socialni@dd-opava.cz
http://www.dd-melc.cz/
mailto:reditelka@dd-melc.cz
mailto:soc.pracovnice@dd-melc.cz
http://www.ddbudisov.cz/
mailto:detskydomov.budisov@c-box.cz
mailto:nvondrousova@tiscali.cz
http://www.dd-radkov.eu/
mailto:dd.dubova@tiscali.cz
http://www.ddheraltice.cz/
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skola@ddheraltice.cz; sborovna1@ddheraltice.cz 553 663 004, 553 663 016 

Ředitel školy: Mgr. T. Široký 

Etoped: Mgr. P. Větřil pavel.vetril@ddheraltice.cz 777 760 131 

Ved. vychovatelka: Bc. L. Škarpová 

Středisko volného času, Jaselská 4, Opava www.svcopava.cz 
Opava, Jaselská 4: 553 712 100 
Ředitelka: Mgr. Wenzelová info@svcopava 608 457 564 

 

Zájmové vzdělávání, naplnění volného 

času. Kroužky, kurzy, akce, soutěže, 

tábory. 

Opava, Husova 17: 553 625 356 

Zástupce řed.: J. Vondálová loutkovedivadlo@svcopava.cz 
604 558 428 

 

 

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Psychiatrická nemocnice, Olomoucká 88, Opava www.pnopava.cz 
pnopava@pnopava.cz 553 695 111 

Oddělení E pro dětskou psychiatrii 
Primářka: 

MUDr. D. Trávníčková., travnickova@pnopava.cz 553 695 390 

Vrchní sestra: 
Bc. M. Hypšová hypsova@pnopava.cz 553 695 389 

Akutní i objednávkové přijetí. 

Součástí je ZŠ. 

Oddělení D pro léčbu alkoholových a nealkoholových závislostí 
Primář: 

MUDr. T. Javůrek, javurek@pnopava.cz 553 695 140 

Vrchní sestra: 
Martina Rychtářová, rychtarova@pnopava.cz 553 695 137 

Režimová terapie a psychoterapie pro lidi 

závislé na návykových látkách. Léčba je 

dobrovolná, vychází z motivace pacientů. 

Dětské a dorostové psychiatrické ambulance 
OPAVA 

MUDr . A. Skřontová, Nám. Republiky 2 www.skrontova.cz 
skrontova.psychiatr@seznam.cz 
MUDr. Černeková 553 711 881, 605 082 247 

Poskytování akutní i dlouhodobé psychi- 

atrické péče pro děti a dorost do 19 let 

OSTRAVA 

MUDr . M. Foltýnová, Na Hradbách 4, Mor. Ostrava 
almafo@seznam.cz 596 127 612 

Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatr. 
péče pro děti a dorost do 19 let 

MUDr. K. Pavlíková, Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba 

kristyna.pavlikova@fno.cz 
597 373 280, 597 371 111, 738 141 111 

Závislosti, péče o nemocné AIDS, 
 

každé úterý poruchy přijmu potravy 

MUDr. G. Vaníková, Mephacentrum, Opavská 962/39, Poruba 
Gabriela.vanikova@email.cz 596 973 212, 596 973 213 

Péče o pacienty s neurotickou, organickou, 
afektivní a psychotickou poruchou 

MUDr. J. Svobodová, FN s P, 17. listop. 1790, O.-Poruba, 
597 373 145, 597 373 226, 597 373 314 

lůžkové i ambulantní odd. 

MUDr. V. Kotková , Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika 

dětského lékařství, O - Poruba, 17. list. 1790/5, 70852 
597 373 145, 597 373 226, 597 373 314 

psychiatrie, návykové nemoci 

MUDr. J. Matýs, Z. Chalabaly 2, Ostrava – Bělský les 
pedopsychiatriematysj@seznam.cz 596 768 656 

 

Kliničtí psychologové Opava, Hlučín, Vítkov 
Opava 

PhDr. Alice Strossová, Englišova 33 553 713 523, 608 733 158  

Pokud není doporučení pediatra, platba 

hotově. 

PhDr. I. Holubová, Medical centrum, Ostrožná 27 552 301 561 
 

PhDr. H. Khulová, Olomoucká 2 553 623 791 
 

mailto:skola@ddheraltice.cz
mailto:skola@ddheraltice.cz
mailto:pavel.vetril@ddheraltice.cz
http://www.svcopava.cz/
mailto:loutkovedivadlo@svcopava.cz
http://www.pnopava.cz/
mailto:pnopava@pnopava.cz
mailto:travnickova@plopava.cz
mailto:hypsova@pnopava.cz
mailto:javurek@pnopava.cz
mailto:rychtarova@pnopava.cz
http://www.skrontova.cz/
mailto:skrontova.psychiatr@seznam.cz
mailto:almafo@seznam.cz
mailto:kristyna.pavlikova@fno.cz
mailto:Gabriela.vanikova@email.cz
mailto:pedopsychiatriematysj@seznam.cz
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PhDr. R. Koláčková, Sušilova 1 553 760 532, 605 912 590 Platba hotově, pokud není klient pojištěn u 
určitých zdravotních pojišťoven. 

Mgr. Martina Černá, Krnovská 7, také Pekařská ul. 778 436 415 Psychologické poradenství a diagnostika 

Mgr. Marie Müllerová, Dolní nám. 9 607 203 071 Psycholog, psychoterapeut 

PhDr. D. Trubka, Sušilova 1 603 784 503 Klinický psycholog a psychoterapeut 

Hlučín 

PhDr. Hana Kubná, Čs. Armády 6a 595 041 059  

Vítkov 

PhDr. Ivana Strossová, Vodní 173 722 140 319  

PhDr. Alice Strossová, Husova 672 608 733 158  

Logopedická péče 
Mgr. Kavanová, Partyzánská 3, Popská 11 Opava 553 730 121, 725 091 560 

Mgr. Dostálová, Popská 11, Opava 727 838 660 

Mgr. Horehleďová, Popská 11, Opava 727 838 660 

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

Marie Rupcová, Komenského 135, Háj ve Slezsku 596 138 731 

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

 

Mgr. Siwková, Ostrožná 27, Opava 553 613 949 

Mgr. Vavrečková, Krnovská 39/56, Opava 725 595 806 

PaedDr. Havelková, Nádražní okruh 5, Opava 773 561 112, 732 936 103 

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

Mgr. Dylušová, Ostrožná 27, Opava a Švermova 219, Vítkov 777 667 958, 774 308 368 
 Mgr. Bohadlová, DC Čtyřlístek, Nákladní 29 553 621 548, 553 652 715  

 

SOCIÁLNÍ SLUŢBY 

Rodinná a manţelská poradna, Pekařská 4, Opava www.cepp.cz 
Vedoucí pracoviště: 

PhDr. Kušnírová kusnirova@cepp.cz 

Sociální pracovnice: 

p. Bortlíková opava@cepp.cz 
553 612 501, 777 499 630 

Bezplatná, anonymní služba, od 15 let. 

Poradenství, terapie při řešení osobních, 

rodinných, vztahových problémů. 

FOD – Fond ohroţených dětí www.fod.cz 

Klokánek, Dolní Benešov, Osada míru 313, www.klokanky.cz/www_klok_db/ 
klokanek.dolnibenesov@fod.cz 553 652 162 
Krizový telefon: 731 822 514 

Přechodná rodinná péče děti, dokud se 
nemohou vrátit do své nebo náhr. rodiny 

Armáda spásy – Dům pro ţeny a matky s dětmi, Rybářská 86, Opava 

www.armadaspasy.cz 
md_opava@armadaspasy.cz 553 714 509, 773 770 192 

Sociální pracovnice: 
socialni_mdopava@armadaspasy.cz; 773 770 193 

Ubytování pro matky s dětmi a těhotné 

ženy v krizové situaci 

Charita Opava www.charitaopava.cz 

Naděje – středisko krizové pomoci, Kylešovská 10, Opava 

Mgr. Pompová fenix@charitaopava.cz 737 615 459 Ambulantní krizová pomoc lidem, kteří 
svou situaci vnímají jako naléhavou. 

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

Mgr. Vehovská obcanskaporadna@charitaopava.cz 

553 616 437, 731 316 552 

Bezplatné poradenství, informace, pomoc 

v oblasti sociální problematiky, bydlení, 
školství, práv, ochrany, práce. 
Poradenství obětem trestných činů. 

Krizové centrum Ostrava, Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice www.kriceos.cz 

http://www.cepp.cz/
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krizovecentrum@kriceos.cz 596 110 882-3, 732 957 193 

Krizová pomoc 24 hod denně. 
Služba školám v případě, že se třída 

dostane do krize nebo závažné situace 

(smrt, ublížení, nemoc spolužáka aj.) 

Přijedou podpořit třídu, pracují s ní zhruba 

2 hod, podle potřeby třeba některé žáky 
orientují na odborníky 

 

NNO, NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ 

ELIM, Rolnická 21A, Opava 5 www.elimopava.cz 
elimopava@elimopava.cz 553 653 239, 775 938 070 

Sociálně aktivizační sluţby 
Mgr. A. Peterková sas@elim.cz 775 591 986 Pomáhá při řešení problémů rodin s 

dětmi, které nepříznivě ovlivňují jejich 

fungování, a které nejsou tyto rodiny 
schopny samy řešit. 

Nízkoprahové kluby 
Klub Magnet: Rolnická 21 A, Opava 

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

Pro děti a mládež od 6 do 19 let. 

 

 

Klub Magnet STREET: Rolnická 21 A, Opava 

Ivan Zgibor teren.elim@email.cz 775 258 801 

Sociální služby a pomáhání dětem a 
mladým lidem ve věku 10 – 19 let 

žijících v Opavě. Poskytování podpory a 

pomoci v situacích, které jsou pro ně 

obtížné. Motivování k aktivnímu trávení 
volného času a působení preventivně. 

Klub Na hraně: Úzká 3, Hlučín 
Mgr. A. Peterková nzdmnahrane@email.cz 775 591 986 

Pro děti „na hraně“. 

Dobrovolnické centrum 
I. Kramná dobrovolnici@elimopava.cz 775 706 558 Pomoc, přátelství, podpora, péče a 

prevence pro děti ve věku 6 – 15 let. 

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

Nízkoprahové kluby 
 

Klub Modrá kočka: Hradecká 16, Opava 

Bc. E. Grydilová eva.stupnova@eurotopia.cz 731 613 482 

Víkendové a letní pobyty pro děti ze 

sociálně znevýhodněných rodin a 

s poruchami chování. Preventivní 

programy. Doučování dětí. 

Poradenské středisko, Zacpalova 27, Opava 

Vedoucí pracoviště: 

Bc. P. Paterová petra.paterova@eurotopia.cz 734 202 918 

Právník: 
Mgr. I. Olšovec 

Právní a sociální podpora a pomoc při 

řešení obtížných životních situací. 

 

Bezplatná právní pomoc. 

AMT Centrum, Zacpalova 27, Opava 

 
 

Vedoucí pracoviště. 

Mgr. J. Fischerová jana.fischerova@eurotopia.cz 730 892 759 

Asistenční, mediační a terapeutické 

centrum, které poskytuje BEZPLATNÉ 

služby rodinám s dětmi v rozvodové, 

rozchodové nebo obdobné krizové 

situaci, případně osobám blízkým 

rodině. 

Centrum inkluze www.centruminkluze.cz 

mailto:krizovecentrum@kriceos.cz
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http://www.opava.eurotopia.cz/
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Ředitelka: 

Mgr.Lucie Stanjurová 
lucie.stanjurova@centruminkluze.cz 728 343 747 

Preventivní, adaptační programy, 

podpora při práci se žáky cizinci, OSV, 
MKV, DVPP aj. 

KKC „Pod slunečníkem“, Hradecká 16, Opava 7 www.podslunecnikem.cz 
Ředitelka: 

Bc. P. Havlíčková 602 790 208 

 

Krizové a kontaktní centrum: 

kkc@podslunecnikem.cz 553 718 487 

Individuální a skupinová terapie pro lidi 

s problémem závislostí, krizová 

intervence, prevence závislostí. 

Poradenství v oblasti mezilidských 

vztahů a komunikace, nácvik relax. 
technik. Soc.právní poradenství. 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA www.msk.cz 

Oddělení mládeţ a sport - Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe 
 

Mgr. Andrea Matějková 
andrea.matejkova@msk.cz 595 622 337 

Krajský školský koordinátor prevence – 
referent pro prevenci sociálně 
patologických jevů 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY www.msmt.cz 

Oddělení prevence 

Karmelitská 7, Praha 1 podatelna: posta@msmt.cz 234 811 111 

Vedoucí oddělení: 
 

Mgr. Martina Budinská, martina.budinska@msmt.cz 234 811 331 

horizontální a vertikální úroveň 

koordinace a spolupráce v oblasti 
primární prevence, systémová opatření v 

 

 oblasti primární prevence, metodiky, 
legislativa 

 

PhDr. Martina Houdková ,artina.houdkova@msmt.cz 

234 811 554 

odborné poradenství, metodické vedení 

krajských školských koordinátorů 

prevence, dotační programy v oblasti 

primární prevence - žádosti, vyúčtování 

 
 

Mgr. Vladimír Sklenář vladimir.sklenar@seznam.cz 234 811 698 

protidrogová prevence, certifikace 

programů primární prevence rizikového 

chování, koordinace s kraji, poradenství- 
prevence 

TELEFONNÍ LINKY 

Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz 
 

116 111 

NONSTOP, ZDARMA 
pomoc@linkabezpeci.cz 

Pro děti, mládež a studující do 26 let. Volat se dá z mobilního telefonu i 
z pevné linky zdarma. Pokud si nevědí rady, něčeho se bojí, mají pocit, že jim 

rodiče nerozumí, je mu ubližováno, trápí se kvůli lásky, mají pocit, že nic 

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

situací, bolesti, pocitů. Anonymní. 

Linka ztracené dítě www.linkaztracenedite.cz 
116 000 

NONSTOP, ZDARMA 
116000@cestazkrize.net 

Pro děti, mládež, dospělé. Volat se dá z mobilního telefonu i z pevné linky 
zdarma. Pomoc při porušování či ohrožení práv dítěte. V situacích ztráty, 

útěku, pohřešování, sex. zneužívání, vykořisťování, bojíte se o něj, ubližují mu 

na internetu... Ohrožené dítě. Rozchod rodičů, potíže ve škole. Anonymní. 

Linka první psychické pomoci www.linkapsychickepomoci.cz 

mailto:lucie.stanjurova@centruminkluze.cz
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mailto:martina.budinska@msmt.cz
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116 123 

ZDARMA 

Denně: 8:00 – 18:00 hod 
116123@cestazkrize.net 

Pomoc lidem v akutní krizi, zvažují sebevraždu, mají dlouhodobý stres, samota 
– je jim úzko, neví jak dál, na všechno sami, trápí se, děje se jim něco zlého, 

potřebují srovnat myšlenky, poradit. Anonymní. 

Rodičovská linka www.rodicovskalinka.cz 
606 021 021 

ZPOPLATNĚNO 
pomoc@rodicovskalinka.cz 

Po – čtv.: 13:00 – 19:00 hod 

Pátek: 9:00 – 15:00 hod 

Pro rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky, pedagogy, dospělé. V případě 

výchovných či rodinných obtíží, pokud máte podezření na patologii v chování 

dítěte nebo patologickou situaci dítěte – krádeže, lži, sebepoškozování, školní 

problémy, rodinná situace, týrání dítěte aj. Anonymní. 

Linka pro pedagogy www.skolaonline.cz 
 

841 220 220 

TEL. ZPOPLATNĚN 
Prac. dny: 8:00 – 16:00 hod 

Podpůrná služba pro pedagogy z celé ČR při řešení problémových výchovných 

situací ve školách. Hlavně pro školy, které nemají psychologa a spec.pedagoga. 

Linka poskytuje přímé telefonické poradenství a disponuje rozsáhlou databází 

kontaktů na instituce, které mohou být školami využívány. Umožňuje 
anonymní kontakt. 

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

221 850 860, 221 850 850 

TEL. ZPOPLATNĚN 
info@nicm.cz 

Po – čt: 12:00 – 17:00 hod 

Poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z 
těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - 
patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň 

zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní 
informační centra pro mládež v České republice. 

 

 
7. Za ve r 

     Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků 

po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, 

rodiče a odborníci. MPP bude průběžně kontrolován a vyhodnocován 

metodikem prevence a podle výsledků může být upravován. S výsledky budou 

seznámeni ostatní učitelé na pedagogických radách. 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Kobzová, Školní metodik prevence 

 

 

V Bělé 2. 9. 2019 
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Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže  

Legislativní předpisy 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění účinném od 1. 9.2018. 

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

a školských poradenských zařízeních, novela vyhlášky 197/2016 Sb. 

○ Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 

2018. 

○ Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a 

školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze 

školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění 

účinném od 1. 9. 2018. 

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

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném od 1. 1. 2005 . 

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

plnění povinné školní docházky, ve znění účinném od 1. 9. 2018. 

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

potřebami a žáků nadaných, účinné znění od 1. 1. 2018. 

○ Vyhláška č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná 

reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských 

zařízeních, ve znění účinném od 1. 9. 2018. 

● Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění účinném od 

1. 9. 2016. 

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

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

účinném od 1. 9. 2017. 

● Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů, ve znění účinném od 1. 7. 2002 
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○ Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění účinném od 1. 9. 

2017. 

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

výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče  

Vypracovala: Mgr. Lucie Šimečková, metodik prevence v Pedagogicko-

psychologické poradně Opava 2 

Odkaz na zákony, vyhlášky MŠMT: 

www.msmt.cz (ministerstvo → legislativa → zákony, vyhlášky aj.) 

 

 

 

 


