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1. ÚVOD 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) má stěžejní roli při 

uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v České 

republice. V oblasti protidrogové primární prevence bylo ministerstvo usnesením vlády  

č. 549/2003, o posílení národní protidrogové politiky a současně zákonem č. 379/2005 Sb.,  

o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověřeno 

financováním a koordinací činností v oblasti primární protidrogové prevence ve školách  

a školských zařízeních. Období školního vzdělávání je velmi významné při formování 

osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje  

v období dospělosti. Toto je také důvod, proč je oblasti prevence rizikových projevů chování 

u školní populace věnována mimořádná pozornost, a to nejen ze strany ministerstva, ale  

i dalších složek podílejících se na řízení oblasti školství, zvláště pak krajů a obcí. 

MŠMT pro oblast primární prevence rizikového chování vytvořilo Národní strategii 

primární prevence rizikového chování na období 2013-2018. Tato vycházela ze závěrů 

pravidelných jednání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence,  

z dlouhodobých cílů stanovených Strategiemi meziresortních orgánů a ze zkušeností  

s naplňováním předchozích koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže na období 2005 – 2008, 2009 – 2012, 2013 – 

2015. 

 

Cílem státní politiky v oblasti výchovy a vzdělávání je prostřednictvím podpory 

vzdělávání a výchovných aktivit působit na celkové formování mladého člověka, na podporu 

a rozvoj jeho vlastní osobnosti, talentu a zájmu v kontextu s potřebami společnosti.  

 

„Myslíš – li na rok dopředu, zasaď zrno, myslíš – li na pět let dopředu, zasaď strom, 

myslíš – li na celý život, vychovávej.“ 

 

J. A. Komenský 

 

 

Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů jsou: 

 výchova ke zdravému životnímu stylu, 

 výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, 

 rozvoj a podpora sociálních kompetencí, 

 zkvalitněním koordinace a kontroly specifické primární prevence napříč resorty 

dosáhnout vyšší kvality a efektivity prováděných programů. 

 

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní 

chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku 

 s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům, 

 schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, 

 s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, 

 schopné řešit, případně nalézt pomoc pro řešení problémů, 

 s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám, 

 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

„Primární prevencí“ rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít 

problémům a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat 

jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. 
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Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže 

a tělovýchovy zahrnuje aktivity především v oblastech prevence: 

 násilí a šikanování, 

 záškoláctví, 

 kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 

 ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 

 xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, 

 užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), 

 netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling), 

 diváckého násilí, 

 komerčního sexuálního zneužívání dětí, 

 syndromu týraných a zneužívaných dětí, 

 sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace, adresa: 

Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče je samostatnou příspěvkovou organizací s úplnou 

právní subjektivitou. 

Zřizovatelem je od 1.4.2001 Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. č. 3/5, 601 82 Brno. 

Hlavním účelem a předmětem činnosti je výchova a vzdělávání mládeže. 

Součástí školy je Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Domov mládeže a Školní 

jídelna. 

Ve školním roce 2019/20 se na Střední odborné škole a středním odborném učilišti 

Hustopeče, příspěvkové organizaci podle Rozhodnutí MŠMT o zařazení do školského 

rejstříku vyučují tyto obory: 

 

Jednoletý obor – vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem denního studia: 

26-51-H/01 Elektrikář silnoproud 

Tříleté obory - vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem denního studia: 

36-52-H/01  Instalatér 

36-67-H/01  Zedník 

23-51-H/01  Strojní mechanik 

23-61-H/01  Malíř a lakýrník 

26-51-H/02  Elektrikář silnoproud 

Čtyřletý obor - vzdělání ukončený maturitní zkouškou denního studia: 

68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 

18-20-M/01  Informační technologie 

 

Celkový počet žáků ke 2.9.2019 dle zahajovacích výkazů je 243. 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU NA ŠKOLE 

 

Největší problémy jsou: 

- kouření návykových látek, 

- opouštění školní budovy v průběhu vyučování,  

- záškoláctví, 

- používání mobilních telefonů během výuky bez pokynu pedagoga.  

 

Osvědčují se: 

- individuální pohovory s žáky, 

- individuální pohovory se zákonnými zástupci, 

- dobrá práce třídního učitele, 

- modernizace vybavení školy a jejích prostor, 

- zapojení školy do projektů a tím rozšíření aktivit pro žáky, 

- mimoškolní aktivity, 

- besedy s Policií ČR, 

- aktivní účast na besedách a akcích zaměřených na prevenci patologických jevů. 

 

 

4. GARANT PROGRAMU A SPOLUPRACOVNÍCI 

 

Garantem Minimálního preventivního programu je ředitel školy Ing. Zdeněk Hrabal. 

 

Na programu spolupracují: 

 školní metodik prevence – Ing. Stanislava Gergelová 

 výchovný poradce – Mgr. Kateřina Bališová  

 zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování - Ing. Věra Horáková  

 zástupce ředitele školy pro odborný výcvik, VMV - Milan Schovanec  

 třídní učitelé, učitelé, učitelé odborného výcviku 

 vychovatelky Domova mládeže - VMV 

 Policie České republiky – Obvodní oddělení Hustopeče 

 Městská policie Hustopeče 

 OSPOD Hustopeče 

 PPP Břeclav  

 

 

Náplň práce participujících pracovníků je dána vyhláškou 197/2016 Sb., dříve 72/2005 Sb. 

Uvádíme alespoň nákladní činnosti: 

 

Ředitel školy 

 vytváří podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů, 

 pověřuje vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence, 

 zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence, 

 sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit, 

 zajistí zakotvení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům ve šk. řádu,  

 zajišťuje vybavení školy odbornými, metodickými a dalšími pomůckami pro realizaci 

Minimálního preventivného programu, 

 v rámci pedagogických porad vytváří prostor pro informování pedagogických 

pracovníků o vhodných a nejnovějších formách prevence a o situaci ve škole. 
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Školní metodik prevence 

 koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, 

podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, 

 odborně a metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům předmětů (např. občanská 

nauka, základy ekologie a biologie, český jazyk, psychologie, tělesná výchova, právo 

atd.), ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní 

výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu, 

 podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, 

 pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách od jiných zařízení,  

 sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně 

patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik  

a k řešení vzniklých problémů, 

 zajišťuje funkčnost procesu a vyhodnocení výsledků Min. preventivního programu, 

 spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit, účastní se pravidelných 

porad a přenáší zásadní informace z jejich obsahu, 

 zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro 

okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence. 

 

Výchovný poradce 

 účastní se společných jednání ŠPP s ředitelem školy a ŠMP – dle plánu, 

 diagnostická, konzultační, poradenská, metodická a vzdělávací činnost, 

 navrhuje a zpracovává plány pedagogické podpory, 

 zpracovává individuální vzdělávací programy, 

 má poradenskou funkci v oblasti kariérového vzdělávání. 

 

       Třídní učitel 

 na třídnických hodinách informuje žáky o MPP, o programu proti šikanování, 

 informuje o aktuálních změnách ve Školním řádu, v MPP, 

 nabízí žákům informační materiály, besedy s preventivní tematikou, 

 sleduje klima třídy, 

 komunikuje s vyučujícími ve třídě a aktivně řeší jejich případné náměty, 

 o případných problémech bezprostředně informuje ŠMP, vše písemně eviduje, 

 svolává výchovné komise, uděluje návrhy výchovných opatření, tyto projedná  

se ŠMP a následně předává řediteli školy. 

 

5. ZÁSADY PRO TVROBU PREVENTIVNÍHO PROGRAMU  

v oblasti minimální prevence zneužívání návykových látek a jiných sociálně 

patologických jevů 

 

V organizaci života školy musí škola vytvářet předpoklady pro uplatňování zdravého 

životního stylu, pro optimalizaci sociálně psychologického klimatu školy a minimalizaci 

vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků, učitelů a dalších výchovných pracovníků. 

To předpokládá: 

 soustavně sledovat vývojové a individuální potřeby žáků, včas odhalovat poruchy 

vývoje a poskytovat rychlou a účinnou intervenci při výskytu problémů, 
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 důsledně plnit úkoly školního poradenství, realizované především školním metodikem 

prevence, výchovným poradcem, pedagogem nebo psychologem k němuž žáci mají 

důvěru, 

 rozhodovat o pracovních a režimových záležitostech především z pohledu zdravotních 

a bezpečnostních potřeb žáků a v souladu s vývojovými, sociálně psychologickými  

a zdravotními potřebami a možnostmi žáků,  

 upravit školní řád, organizační řád a veškerou činnost školy ve shodě s ochranou 

zdraví žáků a ochranou vůči zneužívání návykových látek a vlivům jiných sociálně 

patologických jevů, 

 optimalizovat vztahy mezi žáky a učiteli, ostatními výchovnými pracovníky, 

 věnovat zvýšenou péči žákům handicapovaným, žákům se zdravotními a sociálními 

riziky a aktuálními problémy, 

 koordinovat činnost pedagogů a ostatních pracovníků školy při realizaci Minimálního 

preventivního programu, 

 zajišťovat dostatečné množství volno časových aktivit, 

 důsledně a soustavně vzdělávat žáky, učitele a ostatní pracovníky školy v oblasti 

zdravého životního stylu, etické a právní výchovy, 

 vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces, kde je minimalizováno nepříznivé 

ovlivňování rozvoje schopností a osobnosti žáka, 

 vytvářet dovednosti v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových 

situací žáků a učitelů, dovedností odmítat drogu u žáků. 

 

 

6. CÍLE PREVENCE NA SOŠ a SOU Hustopeče 

 

 prevence vůči sociálně patologickým jevům, 

 smysluplné využívání volného času, 

 zvýšení odolnosti mládeže vůči sociálně patologickým jevům, 

 osvojení pozitivního sociálního chování mládeže, 

 výchova mládeže ke zdravému životnímu stylu, 

 snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mladé generace. 

 

7. ZABEZPEČENÍ USKUTEČNĚNÍ CÍLŮ 

 spolupráce s vedením školy, 

 spolupráce všech pedagogických pracovníků (učitelé, učitelé OV, vychovatelé), 

 spolupráce s institucemi, sportovními oddíly, zájmovými organizacemi, 

 zajištění vhodných prostor (tělocvična, sportovní hala, domov mládeže, atd.), 

 vyškolení pedagogických pracovníků, 

 jednotný postup všech pedagogických pracovníků při řešení problémů, konfliktů, 

 průběžná informovanost všech zaměstnanců školy, a to dle aktuální situace, 

 propagace činnosti – nástěnky s aktuálními informacemi, 

 úzká spolupráce s rodiči, 

 zajištění volnočasových aktivit vycházejících z potřeb žáků, 

 záznamy o realizaci aktivit, jejich zhodnocení. 

 

8. VLASTNÍ REALIZACE - OBSAH A AKTIVITY A ZACÍLENÍ



 

IT1 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

IT září 2019 kurz Adaptační kurz Ing. Tinka Třídní klima ano  

IT 16.10.2019 divadlo D.Bolka Polívky–Like Shakespeare Mgr. Bališová  ČJL ano  

IT říjen 2019 exkurze Trkmanka – „Svět netopýrů“ Mgr. Pokorný ZAEB ano  

IT listopad 2019 soutěž Bobřík informatiky Mgr. Brokeš PVY, PVA, 

ČT 

ano  

IT listopad 2019 exkurze Vida! centrum Ing. Tinka odb. předm. ano  

IT prosinec2019  workshop Etické dílny Mgr. Bališová On, ČJL ano  

IT leden 2020 přednáška Prevence onemocnění AIDS Ing. Gergelová prevence ano  

IT březen 2020 veletrh Ampér Ing. Tinka odb. předm. ano  

IT březen 2020 workshop Lipka – „Nenechme si vodu utéct“ Mgr. Pokorný ZAEB ano  

IT duben 2020 exkurze Eledus Brno Ing. Tinka odb. předm. ano  

        

        

VČ1 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 

neproběhla 

VČ září 2019 kurz Adaptační kurz Ing. Sedláková Třídní klima ano  

VČ 16.10.2019 divadlo D.Bolka Polívky–Like Shakespeare Mgr. Bališová ČJL ano  

VČ listopad 2019 workshop Lipka – „O zvířatech a lidech“ Mgr. Pokorný ZAEB ano  

VČ leden 2020 workshop Trkmanka – „Voda nad zlato“ Mgr. Pokorný ZAEB ano  

VČ leden 2020 přednáška Prevence onemocnění AIDS Ing. Gergelová prevence ano  

VČ květen 2020 exkurze Návštěva instituce VS Praha Ing. Sedláková VS, CZSŘ ano  

VČ červen 2020 exkurze Třídní výlet Ing. Sedláková třídní klima ano  
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ITVČ2 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla 
/neproběhla 

ITVČ říjen 2019 divadlo Moravské divadlo Olomouc Mgr. Bališová ČJL ano  
 prosinec 2019 exkurze Vánoční trhy Brno/Mikulov Mgr. Veselka třídní klima ano  
 prosinec 2019 přednáška Lipka – „100 lidí, 100 chutí“ Mgr. Pokorný Zeab ano  
 červen 2020 exkurze Třídní výlet Mgr. Veselka Třídní klima ano  
        
        
        

VČ říjen 2019 exkurze Okresní archiv Mikulov Ing. Sedláková VS ano  

 listopad 2019 exkurze Městský úřad Hustopeče - matrika Ing. Sedláková VS, CZSŘ ano  
 prosinec 2019 soutěž Městský soud Brno Mgr. Svoboda Právo ano  
 únor 2020 exkurze Veřejný ochránce práv Mgr. Svoboda VS ano  

 květen 2020 exkurze Návštěva instituce VS - Praha Ing. Sedláková VS,CZSŘ,právo ano  

        
        
        

        

IT říjen 2019 exkurze Techpark Brno Ing. Tinka odb.předměty ano  
 listopad 2019 soutěž Bobřík informatiky Mgr. Brokeš ICT ano  
 listopad 2019 exkurze Vida! centrum  Ing. Tinka odb. předměty ano  

 březen 2020 exkurze Veletrh Ampér  Ing. Tinka odb. předměty ano  

 duben 2020 exkurze Eledus Brno Ing. Tinka odb. předměty ano  
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ITVČ3 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

ITVČ 15.10.2019 divadlo Moravské divadlo Olomouc Mgr. Bališová ČJL ano  

 listopad2019 workshop Mediální workshop ČT Brno Mgr. Bališová ČJL ano  

 únor 2020 exkrurze Lipka – „Mobil – co nevyčteme“ Mgr. Pokorný Zeab ano  
 červen 2020 exkurze Třídní výlet Ing. Gergelová třídní klima ano  
        
        
        
        

VČ říjen 2019 exkurze Okresní archiv Mikulov Ing. Sedláková VS ano  
 listopad2019 exkurze Městský úřad Hustopeče -Matrika Ing. Sedláková VS, TA, Paek ano  
 leden 2020 zkouška Státní zkouška z kanc. Psaní Ing. Sedláková TA, Paek ano  
 březen 2020 soutěž Kraj. přebor v grafických discipl. Ing. Sedláková TA, Paek ano  
 březen 2020 exkurze Městská policie Hustopeče Mgr. Svoboda VS, Právo ano  
 duben 2020 exkurze Generální ředitelství cel Praha Mgr. Svoboda VS,Právo,EKO ano  

 květen 2020 exkurze Návštěva instituce veř. spr.Pha Ing. Sedláková VS ano  

        

IT3 9-12/19 exk+soutěž FabLAb – Soutěž 3d tisk GER + VES odborné př. ano  

 říjen 2019 exkurze Techpark Brno Ing. Tinka odb. předměty ano  

 listopad 2019 soutěž Bobřík informatiky Mgr. Brokeš PVY, PVA ano  

 listopad 2019 exkurze Vida! centrum Ing. Tinka odborné př. ano  
 leden 2019 exkurze Loděnice Ing. Nováková ČT ano  
 březen 2020 exkurze Veletrh Ampér Ing. Pavelka,Tinka odb. předměty ano  
 duben 2020 exkurze Eledus Brno Ing. Tinka odb. předměty ano  

 květen 2020 exkurze Vysílač Pálava Děvín Ing. Pavelka EL, Esap, ELM ano  
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ITV4 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

 průběžně přednášky Prezentace VŠ, VOŠ, firem Mgr. Bališová poradenství ano  
 září 2019 přednáška Time management Ing. Gergelová prevence ano  
 15.10.2019 divadlo Moravské divadlo Olomouc Mgr. Bališová ČJL ano  
 listopad 2019 exkurze Břeclavský fortel Mgr.Bališová(VP) Kariér. por. ano  
 listopad 2019 exkurze Gaudeamus - individuálně Mgr.Bališová(VP) kariér. por. ano  
 březen 2020 exkurze Úřad práce Mgr.Bališová(VP) kariér. por. ano  
        
        

IT4 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 

neproběhla 
        
 listopad 2019 soutěž Bobřík informatiky Mgr. Brokeš ICT ano  
 březen 2020 exkurze Veletrh Ampér Ing.Tinka,Pavelka odborné př. ano  
        
        

VČ4 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 

neproběhla 
        
 listopad 2019 exkurze Obvodní oddělení PČR Mgr. Svoboda Právo ano  
 listopad 2019 exkurze Město Hustopeče – Matrika Ing. Sedláková VS, CZSŘ ano  
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ISM1 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

 říjen 2019 beseda Brontosaurus – ve škole Mgr. Pokorný ZAEB ano  
 říjen 2019 veletrh Mezinárodní strojírenský vel. Ing.Voňková,MOV odb. předměty ano  
 duben 2020 divadlo Moravské divadlo Brno Mgr. Bališová ČJL ano  

 květen 2020 exkurze Trkmanka – „Příběhy Afriky“ Mgr. Pokorný Zeab ano  
 červen 2020 exkurze Třídní výlet Mgr. Bališová Třídní klima ano  

        

        

        
I1 říjen 2019 exkurze Alca Plast Břeclav Ing. Jaborníková odborné předměty ano  

I1 únor 2020 veletrh Stavební veletrh Ing. Voňková odborné předměty ano  
I1 březen 2020 exkurze Korado Česká Třebová Ing. Voňková odborné předměty ano  

        
        

SM1 Dle nabídky exkurze Strojírenské firmy regionu Ing. Horáková odborné předměty ano  

EMZ1 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 

neproběhla 
 říjen 2019 beseda Brontosaurus – ve škole Mgr. Pokorný ZAEB ano  

 únor 2020 veletrh Stavební veletrh Ing.Voňková,MOV odborné předměty ano  

 březen 2020 exkurze Veletrh Ampér Ing.TInka, Pavelka odborné předměty ano  

 duben 2020 exkurze Trkmanka – „Živly přírody“ Mgr. Pokorný Zeab ano  

 duben 2020 divadlo Moravské divadlo Olomouc Mgr. Bališová ČJL ano  

        

E1 březen 2020 exkurze Veletrh Ampér Ing.TInka, Pavelka odborné předměty ano  

        

ML1 duben 2020 exkurze Agrotec Hustopeče Ing. Jaborníková odborné předměty ano  
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EMLZ2 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

 únor 2020 veletrh Stavební veletrh Ing. Pavelka odborné předm. ano  

E2 říjen 2019 exkurze Strojírenský veletrh Ing. Pavelka EL, ELM, ESAP ano  

E2 listopad 2019 exkurze Technické muzeum  Ing. Pavelka EL, ELM, ESAP ano  

E2 březen 2020 exkurze Veletrh Ampér Ing. Pavelka EL, ELM, ESAP ano  

E2 květen 2020 exkurze Fotovoltaická elektrárna Ing. Pavelka EL, ELM, ESAP ano  
 Dle nabídky divadlo Mahenovo divadlo Brno Mgr. Bališová ČJL ano  

 květen 2020 exkurze Šakvice, Sokolnice Ing. Pavelka EL, ELM, ESAP ano  
        
ML2 duben exkurze Agrotec Hustopeče Ing.Jaborníková odborné předm. ano  
        
        

ISM2 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

 říjen 2019 veletrh Strojírenský veletrh MOV odborné předm. ano  

 říjen 2019 exkurze Třídní výlet Ing. Voňková třídní klima ano  

 leden 2020 exkurze Wienerberger forum Ing. Voňková odborné předm. ano  
 březen 2020 exkurze  Dolní Dunajovice - plyn Ing. Voňková odborné předm. ano  
 květen 2020 exkurze Třídní výlet Ing. Voňková třídní klima ano  
        
        
I2 duben exkurze Stavební veletrh  Ing. Voňková odborné předm. ano  
I2 březen 2020 exkurze Korado Česká Třebová Ing. Voňková odborné předm. ano  

        

SM2 dle domluvy exkurze Strojírenské firmy regionu Ing. Horáková odborné předm. ano  
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EMLZ3 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

E3 listopad2019 exkurze Technické muzeum Brno Ing. Pavelka EL, ELM, ESAP ano  

E3 říjen 2019 exkurze Strojírenský veletrh Ing. Pavelka odborné př. ano  

E3 2/3 2020 exkurze Stavební veletrh, Ampér Ing. Pavelka, Voňk. odborné př. ano  

E3 3, 4/2020 exkurze Kollmorgen, Eledus Brno Ing. Tinka odborné př. ano  
Celá třída listopad 2019 exkurze Fortel Břeclav Mgr. Bališová (VP) Kariér. porad. ano  
Celá třída březen 2020 exkurze Úřad práce Břeclav Mgr. Bališová (VP) Kariér. porad. ano  
        

ISM3 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

 říjen 2019 veletrh Strojírenský veletrh Ing. Voňková odborné př. ano  
 listopad 2019 exkurze Fortel Břeclav Mgr. Bališová (VP) kariér. porad. ano  
 březen 2020 exkurze Úřad práce Břeclav Mgr. Bališová (VP) Kariér. porad. ano  

 březen 2020 exkurze Dolní Dunajovice - plyn Ing. Voňková odborné př. ano  

SM3 9-12/19 Exk,sout. FabLab Brno, Soutěž 3d tisk Gergelová, Veselka odborné př. ano  

SM3 únor, březen exkurze Strojírenské firmy z regionu Ing. Horáková SM – odborné ano  

        

I3 březen 2020  exkurze Korado Česká Třebová Ing. Voňková odborné př. ano  

I3 únor 2020 exkurze Stavební veletrh Ing. Voňková odborné př. ano  

Ezf1 termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce proběhla/ 
neproběhla 

 říjen 2019 exkurze Strojírenský velvetrh Ing. Pavelka EL, ELM, ESAP ano  
 březen 2020 exkurze Kollmorgen Modřice  Ing. Tinka odborné př.  ano  

 duben 2020 exkurze Eledus Brno Ing. Tinka odborné př. ano  
 květen 2020 exkurze Šakvice, Sokolnice Ing. Pavelka odborné př. ano  
 květen 2020 exkurze Fotovoltaická elektrárna Ing. Pavelka EL, ELM, ESAP ano  
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Pro více tříd termín Typ Název Zajišťuje Předmět ŠVP  Akce 
proběhla/ 
neproběhla 

Výběr žáků říjen 2019 Soutěž  Pohár J. Masopusta VAP TV ano  
Výběr žáků říjen 2019 Soutěž SFL – footsal VAP TV ano  
SM1,2,3, I 1,2,3, 

ES1,2,3, EZF 

říjen2019 

7. – 11.10. 

Veletrh Strojírenský veletrh VON, TIN, PAV, 

NOV 

Odborné před. ano  

IT2, 3, 4 říjen 2019 exkurze Tech.park TIN odb.předm. ano  
Žáci školy 11.12.2019 Exkurze Vánoční Melk, Linz GER, BAL,POK NJ,Z,ON,D,SKU ano  
Žáci školy 19.12.2019 Sportov. den Sportovní den VAP, GER TV   
Žáci školy 20.12.2019  Třídníbesídky,výlety TU Třídní klima   
Žáci školy prosinec 2019 soutěž Olympiáda ČJL BAL ČJL ano  
Žáci školy leden 2020 soutěž Olympiáda AJ MAR,CAB,GER AJ ano  
Výběr žáků leden 2020 soutěž Florbal - OP VAL TV ano  
IT1, 2, 3, 4 

Ezf1, E1, E2, E3 

20.3.2020 veletrh Ampér TIN, PAV, NOV ICT, EL ano  

Žáci školy březen2019 Projekt. den Prevence GER, BAL prevence ano  
ML1,2,3,Z1,2,3, 

EzF, E1,2,3, I1,2,3 

26.2.2020 veletrh Stavební veletrh JAB, PAV, VON odborné před. ano  

Výběr žáků duben 2020 exkurze Osvětim BAL, GER ON,D,NJ,SKU,Z ano  
Výběr žáků květen 2020 sbírka Český den – rak. GER ON,SKU,průř.t. ano  
Výběr žáků červen 2020 soutěž Pálavské dráče GER,BAL TV, ON, SKU ano  
Žáci školy Dle nabídky exkurze Informační techn. BRO Odborné před.  ano  
Žáci školy Podzim, jaro divadlo Představení v AJ MAR, CAB, GER AJ, ČJL ano  
Výběr žáků listopad 2019 soutěž Energetická olymp. NOV odborné př. ano  

Výběr žáků leden 2020 zkoušky Státní zk. kanc.ps. Ing. Sedláková TA, Paek ano  

Výběr žáků březen 2020 soutěž Krajská soutěžgr.d. Ing. Sedláková TA, Paek ano  

Výběr žáků leden 2020 soutěž Ekonomická olymp GER EKO ano  
Žáci školy dle nabídky přednášky Dle odbornosti učitelé odb.předm. odborné př. ano  

Třídy dle oborů kontinuálně exkurze Frimy v regionu Mgr.Bališová,ped.OP Kariérové por. ano  



9. METODY PŘI REALIZACI PREVENCE 

 

 zajištění důsledného dodržování Školního řádu. 

 proškolování pedagogických pracovníků 

 soutěže (vědomostní a sportovní) 

 projektové dny, jejichž součástí jsou přednášky a besedy  

 výlety, exkurze 

 návštěvy divadla a výstav 

 rodičovské schůzky 

 nástěnky a informační tabule 

 webové stránky  

 internetové vyhledávače  

 

10. SEZNAM ZÁKLADNÍCH ZÁKONÚ A SMĚRNIC V OBLASTI PREVENCE  

 

- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže  

na období 2013-2018 

- Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 

- Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020 

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních č.j. 21 291/2010-28 (13 příloh), 2015 doplnění (7 příloh) 

- Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení č.j. 21149/2016, dříve 22294/2013-1,  

Novela č. 82/2016 Sb. zákona č.561/2004 Sb. – Školský zákon 

- Školská zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

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

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních  

- Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se spec. vzděláv. potřebami a žáků nadaných 

- Zákon č. 65/2017 plně nahrazuje zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o 

změně souvisejících zákonů 

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

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

- Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s PČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeží páchané  

č.j.: 25884/2003-24 

- Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 

č.j.: 14 423/99-22 

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

prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10 194/2002-14 

- Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve 

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

- Metodické doporučení pro práci s IVýP v rámci řešení rizikového chování žáků č.j.: 

MSMT – 43301/2013 

- Úmluva o právech dítěte, Bílá kniha EU o mládeži 

- Školní řád, Evaluace a diagnostika preventivního programu 
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11. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ  

 

Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže  

a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.: 22 

294/2013-1, je součástí školního Minimálního preventivního programu a je vypracován 

v souladu s platným zněním Školního řádu. Dle zákona č. 561/2004 §22a a §22b jsou 

upravena práva a povinnosti pedagogických pracovníků – ochrana učitelů. 

 

Cíl programu  

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. 

V programu je kladen důraz na komunikaci a vztahy mezi žáky ve třídách. Škola v rámci 

prevence šikanování a násilí podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky navzájem a mezi 

žáky a učiteli.  

 

Krizový plán 

A – počáteční šikana 

1. Rozhovor s obětí (oběťmi) 

2. Rozhovor s informátory 

3. Nalezení vhodných svědků, rozhovory s nimi 

4. Ochrana oběti 

5. Realizace vhodné metody (usmíření, vnějšího nátlaku) 

6. Rozhovor s rodiči oběti 

7. Třídní schůzka 

8. Práce s kolektivem třídy 

 

B – výbuch pokročilé šikany 

1. Zvládnutí šoku 

2. Záchrana oběti, zastavení skupinového násilí 

3. Příprava podmínek vyšetřování (zabránění domluvě, oznámení PČR…) 

 

C – vyšetřování 

1. Rozhovory 

2. Nalezení nejslabších článků 

3. Individuální, konfrontační rozhovory 

D – léčba 

Při podezření na kyberšikanu – kontakt operátora, zřizovatele www. stránek, apod. 

zajištění důkazů, informování a poučení zákonných zástupců kyberagresora. 

Při postizích postupujeme v souladu se školním řádem. 

 

12. KRIZOVÝ PLÁN PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

- informujeme žáky o vzniklé situaci, ti by měli znát zásady chování při mimořádné události 

již ze ZŠ, žáci již znají označování vozidel přepravujících nebezpečné látky 
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13. KRIZOVÝ PLÁN PŘI ŘEŠENÍ VÝSKYTU NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

 

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

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

 

Nejsme schopni posoudit závažnost intoxikace a předvídat další vývoj zdravotního stavu 

žáka, v každém případě: 

- přivoláme ŠMP a VP, případně voláme záchrannou službu, v každém případě zákonného 

zástupce žáka, 

- informujeme vedení školy. 

 

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

- přivoláme ŠMP a VP, vše se zřetelem na uchování důkazních materiálů a dodržení utajení, 

žákovi zamezíme opuštění svého místa, 

- ŠMP nebo VP vloží látku do obálky se záznamem o zabavení, který obsahuje datum, čas, 

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

podpisy ŠMP nebo VP, dále toho, komu byla látka zabavena (pokud podepsat odmítne, napíše 

se, že odmítl podepsat), vše podepíše ještě třetí osoba, 

- obálku vloží ŠMP nebo VP do trezoru v kanceláři školy a vedení školy kontaktuje Policii 

ČR, pokud vedení školy není přítomno, PČR kontaktuje sám ŠMP. ŠMP nebo VP kontaktují 

zákonného zástupce žáka.  

 

3. Látku se nepodařilo zabavit – žák ji nechce vydat: 

- přivoláme ŠMP nebo VP, žákovi zamezíme v opuštění svého místa, aby nedošlo k likvidaci 

látky, 

- ŠMP nebo VP kontaktuje vedení školy, dále PČR, vždy zákonného zástupce žáka. 

 

  

14. SPULUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

 

Měst. Úřad Břeclav - sociální odbor    519 311 411 Mgr. Dagmar Gasnárková  

Měst. Úřad Břeclav - sociální  koordinátor  519 311 269 RNDr. Miloslav Rakovič  

Měst. Úřad Hustopeče - sociální odbor 519 441 029 Bc. Tomáš Las, Dis.  

Metodik prevence PPP Břeclav             519 373 996 Mgr. Helena Adamusová  

Dětský psychiatr Břeclav   519 303 315 MUDr. Dagmar Stehlíková  

Ordinace pro děti dorost    519 413 253 MUDr. Miluše Straková 

                 519 413 206 MUDr. Zdeňka Strouhalová 

Obvodní oddělení Policie ČR Hustopeče 519 411 113 por. Mgr. Jiří Otáhal 

      974 632 743, 974 632 741 

Nemocnice Hustopeče   519 407 311  

Okresní ředitelství Policie ČR Břeclav  974 632 111  

Linka naděje Brno    547 212 333  

Krizové centrum pro týrané děti  541 235 511  

Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno 549 241 010  

Linka bezpečí pro děti a mládež  800 155 555  
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Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení 

 „Vždycky Ti někdo pomůže“. 

 

Ped.- psych. poradna Břeclav – ředitelka 

Sociální pracovnice 

Mgr. Vladimíra  

Houšťová 

Pí. Petra Lípová 

603 873 593 

 

519 373 996 

519 322 139 

pppbreclav@mybox.cz 

web.: www.pppbreclav.cz 

Ped. - psych. poradna Břeclav 

metodik prevence SPJ  

 Mgr. Helena 
Adamusová 

519 373 996 

728 899 454 

helena.adamusova@pppbr

eclav.cz 

Městský  úřad Břeclav, vedoucí  

Odd. Sociálně právní ochrany dětí  a služeb 

(OSPOD) 

Mgr. Dagmar 

Gasnárková 

519 311 411 dagmar.gasnarkova@brecl

av.org 

Městský  úřad Břeclav 

Úsek poskytování peněžitých a věcných dávek 

občanům společ. nepřizpůsobivým  (OSPOD) 

 

Mgr. Dagmar Popovská   

 

Pí. Alena Vajbarová 

Mgr. Jana Vajbarová 

519 311 390 

 

519 311 274 

dagmar.popovska@breclav

.eu 

alena.vajbarova@breclav.e

u 

K – centrum drogové závislosti Břeclav –         

                                            vedoucí centra 

 

Bc. Hany Hajduchová 

 

Barbora Janyová,Dis.  

Lukáš Pafka 

Martina Hanáčková 

775 950 094  

519 322 842 

 

602 567 757 

739 389 137 

731 428 358 

kacko.breclav@caritas.cz 

hana.hajduchova@chari
ta.cz web:  
 
http://www.charitabrecla
v.cz/kacko/ 

PIS-mluvčí policie Břeclav 

 Mgr. Kamila 
Haraštová 

974 632 207 

724 188 879 

krbv@mvcr.cz 

Policie ČR  Břeclav, Nár.hrdinů č.15 Obvod- p. Kocourek 974 632 111 

 

krbv@mvcr.cz 

bv.oop.breclav.podatelna

@pcr.cz 

Mě Policie Břeclav – velitel městské policie  Ing. Bc. Stanislav 
Hrdlička 

519 324 560 stanislav.hrdlicka@breclav

.eu 

Poradna pro rodinu manželství a mezilidské 

vztahy ( drogové závislosti) – psycholog 

 

PhDr. Trávníček 

 

 

519 321 208 

731 428 218 

Pondělí a středa – Břeclav 

– 17. Listopad 

Úterý  - Pohořelice 

Čtvrtek - Mikulov 

Psycholog u nemocnice 
Mgr. Martina 
Kopečková 

519 315 282  

Psycholog - poliklinika 
Mgr. Loubalová 

519 303 209 

 

 

Poliklinika Břeclav – dětský psychiatr MUDr. Monika 

Kratinová - Po- St. 

MUDr. Dagmar 

Stehlíková Čt. 

519 303 315  

mailto:pppbreclav@mybox.cz
http://www.pppbreclav.cz/
mailto:dagmar.popovska@breclav.eu
mailto:dagmar.popovska@breclav.eu
mailto:kacko.breclav@caritas.cz
mailto:hana.hajduchova@charita.cz
mailto:hana.hajduchova@charita.cz
http://www.charitabreclav.cz/kacko/
http://www.charitabreclav.cz/kacko/
mailto:krbv@mvcr.cz
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Probační a mediační služba ČR středisko 
Břeclav Vedoucí střediska: 

                             Pro mládež:  

 

Mgr. Jan Adamus 

Mgr.  Lenka Tlachová 

Mgr. Eva Musilová  

 

733 788 971 

 

778 468 493 

 

778 468 491 

 

jadamus@pms.justice.cz 

 

ltlachova@pms.justice.cz 

 

emusilova@pms.justice.cz 

PPP Břeclav – pobočka Hustopeče -            

                                       psycholog  

                                spec. pedagog. 

                                soc. pracovnice 

 

Mgr. Jana Hašková 

Mgr. Renata Pražáková 

Pí. Zuzana Havránková 

 

518 389 122 

 

 

518 389 121  

 

 

MěÚ Hustopeče – odd. Sociální prevence 

 
Vedoucí odd.   

Bc. Tomáš Las Dis. 

 Antonie  Koblihová 

 

JUDr. Zuzana 

Frybertová 

Mgr. Bohdana 

Kezniklová 

Bc.Pavla Formanková 

Bc. Ivona Blažková 

519 441 029 

 

519 441 024 

722 566 407 

519 441 018 

 

519 441 022 

 

702 204 706 

 

702 204 707 

socialni@hustopece-

city.cz 

 

koblihova.socialni@hustop

ece-city.cz 

 

fribertova.socialni@hustop

ece-city.cz 

kezniklova.socialnivhustop

ece-city.cz 

 

formankova@hustopece.cz 

 

ivona.blazkova@hustopec

e.cz 

Policie ČR – obvod. odd. Hustopeče 

Husova 3 

 

 

 

Vedoucí odd. 

nadpor. Mgr. Otáhal 

Jiří  

Zást. vedoucího 

Nadpor. Bc. Patrície 

Novotná 

nadpor. Hájek 

Vladimír  

 

974 632 743 

 

974 632 741 

 

pcrhu@mvcr.cz 

otahal-jiri@seznam.cz 

Mě Policie Hustopeče 
p. Robert Novák 519 441 090 novak.tajemnik@hustopec

e-city.cz 

Středisko výchovné péče Brno -Pisárky, 603 

69, Kamenomlýnská 2 

PhDr. Jarmila 

Daxnerová-Kvapilová 

Mgr. Petr Pivoda 

Bc. Zdeněk Mrázek 

Mgr. Marie Sponarová 

549240166 

775989826 

608 658 076 

svp.brno@volny.cz 

PPP Břeclav -  pobočka Mikulov - psycholog Mgr. Anna Uhrová 519 511 386 anna.uhrova@pppbreclav.

cz 

MěÚ Mikulov – odd. Sociální prevence Vedoucí odd. 

Eliška Slámová Dis. 

Bc. Michlovská 

Romana 

Bc. Zitová Jolana  

Bc. Tručková Dana 

519 444 533 

 

519 444 537 

519 444 534 

519 444 536 

 

kucerova@mikulov.cz 

 

michlovska@mikulov.cz 

 

 

zitova@mikulov.cz 

Policie ČR – obvod. odd. Mikulov – vedoucí 

Gagarinova 37 

Besedy pro žáky  

Vedoucí odd.Nadpor. 

Petr Kulhavý BA. 
Zást. Nadpor. Kateřina 

Švandová 

Prap. Bc. Simona 

Džambič 

519 510 132 

 

725 292 457 

 

 

bv.oop.mikulov.podatelna

@pcr.cz 

mailto:jadamus@pms.justice.cz
mailto:socialni@hustopece-city.cz
mailto:socialni@hustopece-city.cz
mailto:koblihova.socialni@hustopece-city.cz
mailto:koblihova.socialni@hustopece-city.cz
mailto:fribertova.socialni@hustopece-city.cz
mailto:fribertova.socialni@hustopece-city.cz
mailto:formankova@hustopece.cz
mailto:pcrhu@mvcr.cz
mailto:anna.uhrova@pppbreclav
mailto:kucerova@mikulov.cz
mailto:michlovska@mikulov.cz


 21 

Mě –Policie Mikulov 

Náměstí č.1 

Besedy pro žáky 

Velitel  

p. Jiří Hamerník 

Bc. René Březina 

724 364 425 

 

519 444 656 

602 763 477 

 

policie@mikulov.cz 

 

MěÚ Pohořelice –odd. Sociální a zdravotní Vedoucí odd. 

Ing. Silvie Maturová 

Bc.Šturzová Renata 

Bc.Jana Holá 

519 301 350 

 

519 301 355 

519 301 354 

silvie.maturova@pohorelic

e.cz 

renata.strurzova@pohoreli

ce.cz 

 

Policie ČR – obvod. odd.  Pohořelice 

 

 

 

 

Besedy pro žáky 

Vedoucí odd. 

nadpor. Mgr. Rouzek 

Miloš 

Zást. nadpor.Mgr. 

Třešňák Ondřej 

Nadprapor. Josef 

Blahut.  

519 424 158 

974 632 791 

725 292 458 

bvooppohor@mvcr.cz 

Mě Policie  Pohořelice  519 301 325  

Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno  549 241 010 

608 902 410 

 

Linka bezpečí pro děti a mládež 

Na účet volaného 

 

 Nadace Naše dítě 

 

800 155 555 

 

Dětské krizové centrum  2 414 841 49  

Státní zastupitelství 
Mgr. Sylva Rezková – 

státní zástupce 

519 361 466  posta@osz.brv.justice.cz 

Soudkyně Opatrovnického soudu  
Mgr. Daniela 

Klobásová 

 dklobasova@osoud.brv.jus

tice.cz.   

Koordinátor prevence SPJ a protidrog. JMK Mgr. Lenka Možná  
541 658 310 mozna.lenka@kr-

jihomoravsky.cz 

Prac. skupina prevence kriminality v JMK Mgr. Pavla Tichá 
541 658 302 TICHA.PAVLA@kr-

jihomoravsky.cz 

Kroměříž – dětská psychiatrie MUDr. Hájková – prim. 

MUDr. Irena 

Sedlaříková 

573 314 348 

573 314 342 

573 314 352 

 

FN Bohunice - sexuológ MUDr. Theiner 
532 232 094  

IQ ROMA                             vedoucí 

 

                                               zástupce 

Mgr. Karolína Laubová  

Bc.Tomáš Šrámek 

Bc. MonikaPrůdková 

Vojtěch Veselý 

Alena Gronzíková 

 

777 479 877 

 

777 478 919 

519 324 849 

breclav@iqrs.cz 

www.iqrs.cz 

 

 

Acet +Royal Rangers 

 

Petr Helešic 

 

731 463 940 

 

petrhelesic@seznam.cz 

Další kontakty: 

 www.sananim.cz/dis 

 www.drogovaporadna.cz 

 mailto:drak@sananim.cz 
 Drogové informační centrum SANANIM, Novovysočanská 604a, 190 00 Praha 9, tel.: 

284825817 
 

 Sdružení Podané ruce, Centrum Prevence, Hapalova 22, 621 00 Brno, tel.: 549 211 
278, 604 913 817, e-mail: prevcentrum@podaneruce.cz 

 

mailto:policie@mikulov.cz
mailto:silvie.maturova@pohorelice.cz
mailto:silvie.maturova@pohorelice.cz
mailto:posta@osz.brv.justice.cz
mailto:dklobasova@osoud.brv.justice.cz.  
mailto:dklobasova@osoud.brv.justice.cz.  
mailto:breclav@iqrs.cz
mailto:petrhelesic@seznam.cz
http://www.sananim.cz/dis
mailto:drak@sananim.cz


 22 

 www.extc.cz 

 www.mvcr.cz sekce „Občanům“ podsekce „Prevence Kriminality“ 

 www.kr-jihomoravsky.cz 

 www.jmskoly.cz sekce „Prevence“ 

 www.msmt.cz sekce „Prevence“ 

 http://prevence-info.cz – informace MŠMT 

 

 www.teenchallenge.cz,  ředitel střediska Tira - Vojta Kozulík- tel. 558 348 242,  mobil: 724 

081 676, (pomáhá závislým lidem) 

 

 

 Organizace, která dělá besedy  pro děvčata o nebezpečí výjezdů do ciziny. Tel. 222 721219, 

pí. Skřivánková, e-mail: klara@trada.cz 

 

 Acet ČR – preventivní přednášky na školách na téma „Drogy“,“ Sex“,“ Aids“ a „vztahy“ 

– zástupce pro okres Břeclav – Petr Helešic, J.Fučíka 59, Břeclav –Poštorná 691 41,  Mo: 731 

463 940, e-mail: petrhelesic@ seznam.cz 
 

 SPONDEA, Krizové centrum pro děti a mládež (s nepřetržitým provozem) – centrum pro 

týrané, zneužívané a ohrožené děti 

            Krizová linka : 541 235 511, Mo: 608 118 088, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz 

            Preventivní přednášky: spondea@spondea.cz  

 

 Sdružení linka bezpečí, telefon 266 727 976,  

            e-mail: Denisa Buřvalová - d.burvalova@linkabezpeci.cz  

 Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno 

      Sládkova 45, 613 00 Brno 

      e-mail: pppsladkova@volny.cz 

      tel: 54805260802,  548 529 330 

 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, 

Veslařská 246 , 637 00 Brno 

              web:  www.dum-brno.cz; dum.veslarska@bm.orgman.cz 
tel.. +420 543 210 397, Ředitelka: Mgr. Renata Ježková  

 Kontakty na Mordou linku jsou: 

Telefon: 549 241 010 

Mobil: 608 902 410 

Skype: modralinka 

Internetová poradna: helpmodralinka.cz 

Pracovní doba: od 9.00 do 21.00 hod. 

Národní centrum bezpečného internetu : www.bezpecne-online.cz 

Poruchy příjmu potravin – ANABELL 848 200 210,  webovky:  http: //www.anabell.cz 

Na portálu www.idealni.cz  se dozvíte vše o mentální bulimii a mentální anorexii 

 Informace ke kouření:  www.nekurte.cz 

 Informace k drogám:  http://www.odrogach.cz 
                                                  http://www.drogy.net 

                                                  www.drogy-info.cz 

                                            www.adiktologie.cz 

 Sexuální výchova:  MUDr. Kovář Petr, CAT Ostrava, Jurečkova 3 

" Láska ano, děti ještě ne"        cat.vzdelavani@seznam.cz     tel. č. - 731 470 335 

 Ing. Eliška Krmelová, lektorka Etických dílen,  tel. 608 574 033 , www.etickedilny.cz 

 Pí. Šindelářová Marie- „S tebou o tobě“-tel.: 777 649 900 – pro ZŠ, SŠ -  sexuální 

výchova 

 Sexuální výchova- tel. 603 213 838 - zlin@poradnaprozeny.eu 

www.poradnazlin.webnode.cz 

http://www.extc.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.jmskoly.cz/
http://www.msmt.cz/
http://prevence-info.cz/
http://www.teenchallenge.cz/
mailto:klara@trada.cz
mailto:krizovapomoc@spondea.cz
mailto:d.burvalova@linkabezpeci.cz
mailto:pppsladkova@volny.cz
http://www.dum-brno.cz/
mailto:dum.veslarska@bm.orgman.cz
http://www.bezpecne-online.cz/
http://www.idealni.cz/
http://www.nekurte.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogy.net/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.adiktologie.cz/
mailto:cat.vzdelavani@seznam.cz
http://www.etickedilny.cz/
mailto:zlin@poradnaprozeny.eu

