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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Preventivní program školy 

 

Název a adresa školy, pro kterou 
platí tento MPP 

Gymnázium Jaroslava Heyrovského 

Jméno a příjmení ředitele RNDr. Vilém Bauer 

Telefon na ředitele 251 050 211 

E-mail na ředitele bauer.vilem@gymjh.cz 

 
 

Jméno školního metodika 
prevence 

Mgr. Jakub Koráb 

Telefon 251 050 203 

E-mail korab.jakub@gymjh.cz 

 
 

Jméno výchovného poradce Mgr. Dana Šuraňová 

Telefon 251 050 235 

E-mail suranova.dana@gymjh.cz 

 
 

Jméno školního psychologa Mgr. Michal Zelenka 

Telefon 251 050 263 

E-mail zelenka.michal@gymjh.cz 

 
 

 Počet tříd Počet žáků Počet ped. pracovníků 

ZŠ – I. stupeň - - - 

ZŠ - II. stupeň - - - 

Víceleté gymnázium 24 647 - 

4leté gymnázium - - - 

SŠ – ostatní - - - 

Celkem pedagogů na škole* - - 59 

mailto:bauer.vilem@gymjh.cz
mailto:korab.jakub@gymjh.cz
mailto:suranova.dana@gymjh.cz
mailto:zelenka.michal@gymjh.cz
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2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE 

 
 

Prevence rizikového chování je nedílnou součástí komplexního přístupu k výchově 

a vzdělávání našich žáků. Snažíme se vytvářet pozitivní a otevřené prostředí, které podporuje 

rozvoj kladných vztahů mezi žáky i jejich pedagogy. Na škole působí školní poradenské 

centrum, které zaštiťuje základní preventivní aktivity, nabízí poradenské služby pro žáky, 

jejich zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a podílí se rovněž              

na řešení problémových situací. Centrum úzce spolupracuje s vedením školy a s dalšími 

odborníky (viz příloha číslo 1). Výchovná poradkyně a školní psycholog nabízejí možnost 

sjednání individuálních konzultací. 

Nejčastější problémy, které řešíme, souvisejí s vysokou absencí žáků vyšších ročníků             

a drobné kázeňské přestupky. Zvýšenou pozornost věnujeme také vzájemným vztahům 

žákům ve třídách. Spíše než se šikanou se setkáváme s netolerancí, neochotou k vzájemnému 

naslouchání a k respektování. V posledních letech jsme nezaznamenali výskyt problému 

spojených s užíváním návykových látek. Ojediněle řešíme případy požívání alkoholu na 

školních akcích. Jednotlivé případy řešíme v souladu se školním řádem. Specifickou skupinou 

problémů jsou problémy související se vztahy v rodině a psychické problémy hlavně u dívek. 

Vždy se snažíme o komplexní pohled na daný problém. 

Žáci gymnázia jsou z velké části z Prahy 13, ale řada žáků dojíždí i z okolí Prahy západ 

(např. Černošice, Řevnice, Rudná, Hostivice, Dobřichovice). Na škole kromě českých žáků 

studuje i zhruba 20 cizinců a příslušníků národnostních menšin. Při jejich začleňování 

nepozorujeme žádné mimořádné problémy na jedné i druhé straně. 

Základem preventivních aktivit je podpora zdravého životního stylu a smysluplná 

náplň volného času. Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, 

besedy, školní výlety, kulturní akce, lyžařské a sportovní kurzy a umělecké výjezdové kurzy. 

Na podporu pozitivních vztahů v jednotlivých třídách se zaměřují adaptační aktivity                     

a adaptační kurzy pro primy a zážitkové kurzy pro sexty. Realizujeme dlouhodobý program 

primární prevence za finanční spoluúčasti MHMP pro žáky nižších ročníků gymnázia, který je 

doplňován přednáškami a besedami na další témata z oblasti prevence rizikového chování                                          

a psychohygieny. 

Z evaluace loňského roku (část roku byla omezení spojená s pandemií covid-19) 

vnímáme jako vhodné zaměřit se s preventivními aktivitami i na žáky vyšších ročníků. 
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Dále je potřeba neustále posilovat pozitivní hodnotové orientace a podporovat vzájemný 

respekt mezi žáky i mezi žáky a učiteli. 

Pokračujeme ve spolupráci s organizací s Proxima Sociale o. s., která nám zabezpečila 

dlouhodobý program primární prevence, byla zrealizována témata: digitální a mediální 

gramotnost, rasismus a xenofobie a prevence šikany.      

 Plánujeme uskutečnit program Městské policie informující žáky o rizicích spojených  

s užíváním internetu, o právním vědomí, zneužívání návykových látek atd. Dále plánujeme 

přednášky z oblasti sexuální výchovy (bezpečné chování v intimních vztazích, prevence 

nakažlivých chorob, AIDS). Rovněž bychom rádi doplňovali program na základě aktuálních 

nabídek a z oblasti prevence rizikových jevů a zdravého životního stylu. 
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3. STANOVENÍ CÍLŮ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU  

Cíle preventivního programu vycházejí z preventivní strategie školy (aktuální je strategie 

na období 2018-2023) a reflektují aktuální situaci. I v letošním roce pokračujeme                              

v dlouhodobém programu s organizací Proxima  Sociale o.s. a Městskou policií.  

Dále bychom se chtěli zaměřit na pozitivní prezentaci preventivních aktivit mezi žáky. 
 

 

Cíl: Pozitivní vnímání preventivních aktivit žáků školy 

Ukazatele dosažení cíle: zpětná vazba, informovanost žáků o preventivních programech 

Zdůvodnění cíle: nízká ochota participovat na některých programech 

Návaznost na dlouhodobé cíle:  rozvoj pozitivní hodnotové orientace žáků 

 
 

 

Cíl: Prevence bezpečného užívání internetu 

Ukazatele dosažení cíle: 
zapracování této problematiky do výuky, informace na 
webových stránkách školy 

Zdůvodnění cíle: 
nárůst negativních jevů spojených s užíváním internetu mezi 
žáky především nižších ročníků gymnázia 

Návaznost na dlouhodobé cíle: systematická výchova ke zdravému životnímu stylu 

 
 

 

Cíl: Posílení pozitivních vzájemných vztahů ve třídách 

Ukazatele dosažení cíle: zpětná vazba žáků a vyučujících, aktivity pro sekundy-kvarty 

Zdůvodnění cíle: 
častý výskyt drobných konfliktů mezi žáky, rozvoj sociálních 
dovedností 

Návaznost na dlouhodobé cíle: podpora a rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí žáků 
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4. SKLADBA AKTIVIT PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

 
 

a) Pedagogové 

Vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky, psychologie a prevence rizikového chování 

zajišťuje řada vzdělávacích institucí. Pedagogové se průběžně vzdělávají, dle aktuálních 

nabídek a v souvislosti s potřebami školy.  

 
Organizace, se kterými škola v rámci vzdělávání spolupracuje: 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 5 

Filozofická fakulta UK 

Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni 

Katedra psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci 

„D“ občanské sdružení, Liberec 

NÚV (bývalé IPPP) 

Prev-Centrum 

Proxima Sociale 

Descartes 

Pražské centrum primární 

prevence Přírodovědná fakulta UK 

Jazykový institut ČVUT a další 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název a odborné zaměření vzdělávání 

Klima třídy se žáky s odlišným mateřským jazykem, Jak 
pracovat se žákem s odlišnými kulturními podmínkami, 
Třídnická hodina I a II 

Stručná charakteristika 
Témata ke zvýšení efektivity edukačního procesu             
a vytváření pozitivního klimatu ve třídě.  

Realizátor/lektor 
Zřetel, s.r.o., 
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s. 

Počet proškolených pedagogů 59 

Počet hodin 24 

Termín konání úvod školního roku 2022/2023 
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b) Žáci 

Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování 
 

Předmět Ročník/pololetí Vzdělávací oblast Téma 

Český jazyk 
a literatura 

napříč ročníky 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

mediální výchova, manipulace v médiích, 
multikulturní výchova 

Dějepis septima a oktáva Člověk a společnost 
propaganda, národní menšiny, 
intolerance, totalitní režimy 

OV prima - kvarta Člověk a společnost 
vztahy mezi lidmi, zdravý životní styl, 
člověk jako osobnost, citový život 
člověka, lidská práva, život v rodině 

ZSV kvinta - oktáva Člověk a společnost 

osobnost a její poznávání, člověk               
v náročných životních situacích, konflikty 
a jejich zvládání, jedinec v sociálních 
vztazích, rizikové chování ve společnosti, 
základy práva a právní vztahy, obhajoba 
lidských práv, globální problémy 
společnosti, etika ve společnosti, víra 
v lidském životě 

Biologie tercie a septima Člověk a příroda 

nebezpečí užívání návykových látek, 
sexuální výchova, těhotenství, plánování 
rodičovství, antikoncepce, prevence AIDS 
a pohlavních nemocí, optimální 
vývoj jedince, zdravá výživa 

Biologie sexta Člověk a příroda 
ekologie – správný vztah k životnímu 
prostředí 

Zeměpis septima Člověk a příroda globální problémy lidstva 

IVT prima - oktáva 
Informační 
a komunikační 
technologie 

zásady bezpečného užívání internetu, 
nebezpečí závislosti na počítačových 
hrách 

Tělesná výchova prima - oktáva Člověk a zdraví 
zásady zdravého životního stylu, ochrana 
zdraví, spolupráce v týmu 

Cizí jazyky prima - oktáva 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

prevence xenofobie a rasismu, vztahy 
mezi lidmi, multikulturní výchova 

Fyzika oktáva Člověk a příroda 
elektromagnetické záření a jeho vliv na 
člověka 

Výtvarná a 
hudební výchova 

napříč ročníky Umění a kultura 
rozvoj tvořivosti, tvorba plakátu 
k aktuálním tématům 

  A dále jsou v menší míře součástí dalších vzdělávacích předmětů. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/informacni-a-komunikacni-technologie-informacni-a
http://www.msmt.cz/vzdelavani/informacni-a-komunikacni-technologie-informacni-a
http://www.msmt.cz/vzdelavani/informacni-a-komunikacni-technologie-informacni-a
http://www.msmt.cz/vzdelavani/informacni-a-komunikacni-technologie-informacni-a
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Specifická prevence 

 

Název programu ADAPTAČNÍ KURZ 

Typ programu pobytová akce 

Stručná charakteristika 
programu 

Kurz je zaměřen na rozvoj spolupráce a pozitivních vztahů mezi žáky                
a zároveň umožňuje zachytit rizikové prvky ve formujícím se kolektivu. 
Kombinuje teambuildingové, sociálně-psychologické a sportovní 
aktivity. 

Realizátor školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel, učitel TV 

Cílová skupina žáci prim 

Počet žáků v programu 90 

Počet hodin programu 72 hodin 

Návaznost programu na cíle MPP posilovat pozitivní vzájemné vztahy ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti pozitivní zpětná vazba žáků a jejich zákonných zástupců 

Termín 19.-21.9.2022 

Zodpovědná osoba třídní učitelé, školní psycholog, výchovný poradce 

 
 

Název programu ADAPTAČNÍ AKTIVITY 

Typ programu  dvoudenní aktivity v budově školy a v okolí školy 

Stručná charakteristika programu 

Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce a pozitivních vztahů mezi 
žáky prim a zároveň umožňuje zachytit rizikové prvky ve formujícím se 
kolektivu. Kombinuje teambuildingové, sociálně-psychologické  
a sportovní aktivity. 

Realizátor školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitelé, učitelé TV 

Cílová skupina žáci prim 

Počet žáků v programu 90 

Počet hodin programu 14 hodin 

Návaznost programu na cíle MPP posilovat pozitivní vzájemné vztahy ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti pozitivní zpětná vazba žáků a jejich zákonných zástupců 

Termín září 2022 

Zodpovědná osoba školní metodik prevence 
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Název programu RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

Typ programu přednáška 

Stručná charakteristika 

programu 

Ucelený program přednášek a besed pokrývající všech 8 ročníků. 
Každému ročníku je věnováno jedno téma, žáci postupně během 
studia projdou celou nabídkou. Témata jednotlivých přednášek: 
šikana, kriminalita dětí a mladistvých, drogy očima zákona, základy 
právního vědomí, listina základních práv a svobod, rizikové chování, 
extrémismus. 

Realizátor Městská policie hl. města Prahy – útvar prevence 

Cílová skupina žáci prim-septim 

Počet žáků v programu 647 

Počet hodin programu 1-2 hodiny 

Návaznost programu na cíle MPP rozvoj pozitivní hodnotové orientace žáků 

Ukazatele úspěšnosti pozitivní zpětná vazba žáků, informace lektorů 

Termín únor 2023  

Zodpovědná osoba školní metodik prevence 

 
 

Název programu PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Typ programu blok primární prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Cílem programu je předcházet rozvoji rizikového chování, především 
užívání návykových látek, podpora spolupráce a komunikace ve 
třídě, podpora sociálních dovedností žáků. Do každé třídy přicházejí 
lektoři na 4 vyučovací hodiny a pracují s žáky formou diskusních, 
didaktických a zážitkových her a technik. 

Realizátor Proxima Sociale o. s. / Školní poradenské centrum 

Cílová skupina žáci prim-sext 

Počet žáků v programu   573 

Počet hodin programu 4 hodiny v každé třídě 

Návaznost programu na cíle MPP 

Bezpečný internet, kyberšikana, šikana a agresivní chování, 
trestní odpovědnost, posilovat pozitivní vzájemné vztahy ve třídách, 
rozvoj pozitivní hodnotové orientace žáků. 

Ukazatele úspěšnosti hodnocení lektorů, pozitivní zpětná vazba žáků 

Termín listopad 2022 – květen 2023 

Zodpovědná osoba školní metodik prevence 
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Název programu SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ    

Typ programu beseda 

Stručná charakteristika programu Beseda o problematice dospívání a sexuální problematice. 

Realizátor GrOwl-team 

Cílová skupina sekundy 

Počet žáků v programu 90 

Počet hodin programu 2 hodiny 

Návaznost programu na cíle MPP 
pokrývá oblast sexuální prevence, osobní hygieny a podpory 
zdravého životního stylu 

Ukazatele úspěšnosti hodnocení lektorů, pozitivní zpětná vazba žáků 

Termín jaro 2023 

Zodpovědná osoba školní metodik prevence 

Název programu 
BLÁZNÍŠ? NO A! / KRIZOVÁ INTERVENCE 

V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 

Typ programu interaktivní seminář 

Stručná charakteristika programu 
Program je zaměřen na prevenci duševních nemocí a podporu 
duševního zdraví mladých lidí. 

Realizátor Fokus Praha o.s. 

Cílová skupina žáci semináře psychologie 

Počet žáků v programu žáci semináře psychologie 

Počet hodin programu 6 hodin 

Návaznost programu na cíle MPP 
rozvoj pozitivní hodnotové orientace studentů, žáci  
z rizikového prostředí 

Ukazatele úspěšnosti pozitivní zpětná vazba žáků, hodnocení lektorů 

Termín březen 2023 

Zodpovědná osoba školní psycholog 
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Název programu KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET 

Typ programu   kurz k bezpečnému chování v online světe  

  Stručná charakteristika programu 

Cílem programu je seznámit žáky s riziky užívání internetu, poukázat 
na nebezpečí zneužití, informovat o právních souvislostech. Program 
je formou online kvízu, po vyplnění probíhá s vyučujícími IVT 
k tématu řízená diskuze. 

Realizátor metodik IVT, školní metodik prevence 

Cílová skupina primy-septimy 

Počet žáků v programu 573 

Počet hodin programu 2 hodiny 

Návaznost programu na cíle MPP prevence rizikového užívání internetu 

Ukazatele úspěšnosti výsledky kvízu, pozitivní zpětná vazba žáků 

Termín jaro 2023 

Zodpovědná osoba metodik IVT, školní metodik prevence, vyučující IVT 

 

 
 

Název programu SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ 

Typ programu přednáška 

 

Stručná charakteristika programu 
Přednáška seznámí žáky s riziky pohlavních kontaktů, typy 
pohlavních nemocí přenášených pohlavním stykem. 

Realizátor Přírodovědecká fakulta UK 

Cílová skupina septimy 

Počet žáků v programu 80 

Počet hodin programu 2 hodiny 

Návaznost programu na cíle MPP podpora zdravého životního stylu 

Ukazatele úspěšnosti pozitivní zpětná vazba žáků 

Termín 2. pololetí školního roku 2022/2023 

Zodpovědná osoba školní metodik prevence, vyučující biologie v septimách 
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Název programu ZÁŽITKOVÝ KURZ A ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY 

Typ programu akce vycházející ze zájmu třídního učitele a žáků 

Stručná charakteristika 
programu 

Aktivity jsou primárně určeny pro žáky sext a případně pro třídy, kde 
je nutné posílit interpersonální vztahy. Aktivity kombinují aktivity 
zaměřené na posílení pozitivních vztahů ve třídě a zážitkové 
outdoorové aktivity. 

Realizátor Arcibiskupství pražské, Proxima Sociale o. s., … 

Cílová skupina žáci sext a ostatní třídy dle zájmu/potřeby 

Počet žáků v programu cca 140 

Počet hodin programu 14 hodin 

Návaznost programu na cíle MPP posilovat pozitivní vzájemné vztahy ve třídách 

Ukazatele úspěšnosti pozitivní zpětná vazba žáků, dotazníky od Arcibiskupství pražského 

Termín září 2022 - červen 2023 

Zodpovědná osoba školní metodik prevence 

 

Preventivní programy jsou v průběhu celého roku doplňované podle aktuálních nabídek, např. 

promítání dokumentárních filmů z produkce Člověka v tísni, Dětského krizového centra apod. 

Žáci také navštěvují každoročně festival Jeden svět. Žáci se účastní charitativních aktivit. 

 

 

 

Název programu UKLIĎME ČESKO 

Typ programu úklidová akce 

Stručná charakteristika programu Úklid odpadků na Praze 13 a řízená diskuze s žáky k dané    
 problematice. 

Realizátor Spolek Ukliďme Česko 

Cílová skupina vybrané třídy 

Počet žáků v programu cca 90 

Počet hodin programu 5 hodin 

Návaznost programu na cíle MPP pokrývá oblast ekologie – správný vztah k životnímu prostředí 

Ukazatele úspěšnosti pozitivní zpětná vazba žáků, nasbíraný odpad 

Termín v průběhu školního roku 2022/2023 

Zodpovědná osoba školní metodik prevence, školní koordinátor EVVO 
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Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost: keramika, klub mladého diváka, klub 

mladého čtenáře, pěvecký sbor, školní orchestr a sportovní kroužky: florbal, stolní tenis, 

volejbal a plavání. Žáci se účastní řady exkurzí, jazykových výjezdů, lyžařských a sportovních 

kurzů a uměleckých výjezdových kurzů. 

Škola mimo jiné pořádá vlastní akce, vánoční koncert, literární večery, sportovní dny  

a studentský diskusní projekt Dialog. V rámci práce se třídou realizujeme třídnické hodiny 

(TU ve spolupráci se Školním poradenským centrem). 

 
 
c) Rodiče 

 
 

Rodiče mají možnost konzultací s výchovnou poradkyní a školním psychologem. Dvakrát 

ročně škola organizuje schůzky s rodiči a konzultace s jednotlivými vyučujícími. Rodiče žáků 

prim mají navíc úvodní schůzky k začátku prvního školního roku jejich dětí. Na škole pracuje 

kolegium rodičů – zástupci rodičů z jednotlivých tříd mají pravidelné schůzky s vedením 

školy. O činnosti školy jsou rodiče rovněž informováni prostřednictvím webových stránek. 

Pro nové zájemce o studium realizujeme dny otevřených dveří. 

Rodiče se mohou zúčastnit odborných setkání, maturitního plesu a dalších kulturních 

představení. 
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EVALUACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY ZA ŠK. ROK 2021/2022 

 
 

A) Kvalitativní hodnocení 
 
 

Během školního roku 2021/2022 se nám i přes epidemiologická omezení v části roku 

podařilo realizovat plánované preventivní aktivity. Během školního roku byly žákům a jejich 

zákonným zástupcům nabídnuty konzultace se školním psychologem.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali Adaptační aktivity pro žáky prim, preventivní 

programy pro žáky nižšího gymnázia k rizikovému chování s Proximou Sociale o.s., programy 

pro všechny žáky gymnázia k rizikovému chování s útvarem prevence Městská policie hl. 

města Prahy, přednášku Přírodovědecké fakulty UK k sexuálně zodpovědnému chování pro 

žáky septim, on-line program pro všechny žáky gymnázia k bezpečnému životu v on-line 

prostředí (Kraje pro bezpečný internet), zážitkové aktivity na podporu kolektivů (třídnické 

dny, přespání ve škole, …), ekologické aktivity (Ukliďme Česko) a besedy k aktuálním 

tématům (válka na Ukrajině, nikotinové sáčky). V rámci práce se třídami se nám osvědčilo 

zařazování nepravidelných třídnických hodin, které vede třídní učitel ve spolupráci se 

Školním poradenským centrem.  

Žáci, zákonní zástupci i vyučující hodnotili realizované aktivity pozitivně. Ve školním roce 

2022/2023 budeme na realizované aktivity navazovat.   
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B) Kvantitativní hodnocení 
 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 

rizikového chování (RCH), specifické poruchy učení 
 

Počet vzdělávacích aktivit 3 

Počet celkově proškolených pedagogů 6 

Počet hodin 42 

 
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 

 
Informace pro rodiče žáků prim  

Informace pro rodiče ohledně asistenta pedagoga 

Počet aktivit Počet hodin 
Počet 

zúčastněných 
rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 
(informace o preventivních aktivitách, činnost ŠP  
a VP; informační letáky o RCH) mimo 
individuálních konzultací s rodiči 

3 13 90 

 
III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické preventivní aktivity, reagující na   
 individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků 
Počet hodin 
přímé práce 

Blok primární prevence  
(Proxima Sociale o.s., Školní poradenské centrum) 

12 352 26 

Beseda   18 644 64 

Komponovaný pořad - - - 

Pobytová akce (Seznamovací a Zážitkové kurzy) 1 26 72 

Situační intervence - - - 

Jiné - - - 

 

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků 

Školní kluby – sportovní klub 4 65 

Školní kroužky (keramika, klub mladého diváka, klub mladého 
čtenáře, Historik, pěvecký sbor, školní orchestr) 1 14 

Víkendové akce školy (filmové víkendy) - - 

Prázdninové akce školy - - 

Jiné (literární večery, divadelní představení, koncerty, sportovní dny, 
charitativní akce, LandART, jazykový výjezd) 

- - 
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Příloha číslo 1 

 

Kontakty na odborníky věnující se problematice primární prevence 

 

Protidrogový koordinátor městské části 

Bc. Veronika Hájková 235 011 452 

Obvodní metodik prevence 

Mgr. Lucie Matějovská                 Kuncova 1580, Praha 5 735 379 422 

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 
 

Městská Policie hl. m. Prahy – útvar prevence 

Bc. Michal Petr 272 072 521 

Fokus Praha 

Mgr. Jana Vránová                             Meziškolská 1120/2 Praha 6 220 516 497 

Proxima Sociale 

David Holý Rakovského 3138, Praha 12 241 770 232 

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Prev-Centrum                                  www.prevcentrum.cz 

PCPP                                                  www.prevence-praha.cz 

NÚV (býv. IPPP) 

 
 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A ODBORNÍCI  

 

PPP Praha 5 

PhDr. Panojata Domínová Kuncova 1580, Praha 5                            251 611 803 

 

OSPOD Praha 13 
 

 Mgr. V. Hübnerová Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 235 011 444 

Dětské krizové centrum V Zápolí 1250/21, Praha 4 241 480 511 

Krizové centrum Riaps Chelčického 39, Praha 3 222 586 768 

  222 582 151 

Linka bezpečí  116 111 

http://www.prevcentrum.cz/
http://www.prevence-praha.cz/
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Platná legislativa: 
 

a) Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách 

a školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51 

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

zařízení, č. j. 28 275/2000-22 

c) Metodický  pokyn   k   jednotnému   postupu   při   uvolňování   a   omlouvání   žáků          

z vyučování, prevenci postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14 

d) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 

č. j. 14 423/99-22 

e) Vyhláška  MŠMT  č.  197/2016  o  poskytování   poradenských  služeb   ve  školách               

a školských zařízeních 

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

a jiném vzdělávání 

g) Zákon č. 562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

školského zákona 

h) Zákon č. 317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, jak vyplývá z pozdějších změn 

i) Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 

j) Vyhláška č. 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

k) Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, 

mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012 

l) 25884/2003-24 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 

m) 11691/2004-24 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu 

n) Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně – právní ochraně dětí 

o) Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

 tabákovými výrobky, 

souvisejících zákonů 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

V Praze dne 09.09.2022 
    

Zpracoval:    Schválil: 

 
Mgr. Jakub Koráb        
školní metodik prevence 

 
 

 

   
RNDr. Vilém Bauer  
ředitel školy  


