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Příloha 1 

Funkční odkazy na webové stránky MŠMT 

 

1. Vybraná platná legislativa vztahující se k prevenci 

Zákony: 

Zakon_c._65_2017_Sb._o_ochrane_zdravi_pred_skodlivymi_ucinky_navykovych_latek.rtf  

Zakon_c._561_2004_Sb._skolsky_zakon_.rtf  

Zakon_c._563_2004_Sb._o_pedagogickych_pracovnicich_a_o_zmene_nekterych_zakonu.rtf  

Zakon_c._562_2004_Sb._kterym_se_meni_nektere_zakony_v_souvislosti_s_prijetim_skolskeho_zakona.rtf 

 

Vyhláška: 

Vyhlaska_c._72_2005_Sb._o_poskytovani_poradenskych_sluzeb_ve_skolach_a_skolskych_poradenskych_

zarizenich.rtf 

 

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

2019–2027 
 

Narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf 

 

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

ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)   

Metodický_pokyn_2016.pdf 

 

4. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28, aktualizované přílohy č. 1, č. 4, č. 6 a č. 13) 
 

Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc  

Priloha_1_Navykove_latky.docx  

Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc  

Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc  

Priloha_4_Alkohol.docx 

Priloha_5_Syndrom_CAN.doc  

Priloha_6_Skolni_sikana_2020.doc 

Priloha_c._7_Kybersikana_d.docx  

Priloha_8_Homofobie.doc  

Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc  

Priloha_c._10_Vandalismus.docx  

Priloha_c._11_Zaskolactvi.docx  

Priloha_12_Kradeze.doc  

Priloha c. 13 Tabák aktualizováno 2022.pdf  

Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc  

http://www.msmt.cz/uploads/Zakon_c._65_2017_Sb._o_ochrane_zdravi_pred_skodlivymi_ucinky_navykovych_latek.rtf
http://www.msmt.cz/uploads/Zakona_c._561_2004_Sb._skolsky_zakon_.rtf
http://www.msmt.cz/uploads/Zakon_c._563_2004_Sb._o_pedagogickych_pracovnicich_a_o_zmene_nekterych_zakonu.rtf
http://www.msmt.cz/uploads/Zakon_c._562_2004_Sb._kterym_se_meni_nektere_zakony_v_souvislosti_s_prijetim_skolskeho_zakona.rtf
http://www.msmt.cz/uploads/Vyhlaska_c._72_2005_Sb._o_poskytovani_poradenskych_sluzeb_ve_skolach_a_skolskych_poradenskych_zarizenich.rtf
http://www.msmt.cz/uploads/Vyhlaska_c._72_2005_Sb._o_poskytovani_poradenskych_sluzeb_ve_skolach_a_skolskych_poradenskych_zarizenich.rtf
https://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf
http://www.msmt.cz/file/38988/
http://www.msmt.cz/uploads/Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc
https://www.msmt.cz/file/49475_1_1/
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc
https://www.msmt.cz/file/49652/
https://www.msmt.cz/file/49652/
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_5_Syndrom_CAN.doc
https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_6_Skolni_sikana_2020.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_c._7_Kybersikana_d.docx
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_8_Homofobie.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_c._10_Vandalismus.docx
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_c._11_Zaskolactvi.docx
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_12_Kradeze.doc
https://www.msmt.cz/file/57877/
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc
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Priloha_15_Netolismus.doc  

Priloha_16_Sebeposkozovani.doc  

Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc  

Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc  

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc  

Priloha_20_Domaci_nasili.doc  

Priloha_21_hazardni_hrani.docx  

Příloha 22: Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve 

školách a školských zařízeních.pdf, Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací 

týkajících se žáka s PAS.docx, Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací 

týkajících se žáka s PAS.pdf 

 

5. Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu 

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu.docx 

 
 

6. Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků 

a vyloučení žáka nebo studenta k 1. 9. 2017  

Pomucka_k_nove_zakotvenym_pravum_a_povinnostem_pedagogickych_pracovniku_1.pdf  

 

 

Dne 25. října 2022 aktualizoval Mgr. Tomáš Borůvka, MBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_15_Netolismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_16_Sebeposkozovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_20_Domaci_nasili.doc
http://www.msmt.cz/uploads/priloha_21_hazardni_hrani.docx
http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40398/
http://www.msmt.cz/file/40397/
http://www.msmt.cz/file/40397/
http://www.msmt.cz/file/40396/
http://www.msmt.cz/file/40396/
https://www.msmt.cz/file/49807/
http://www.msmt.cz/uploads/Pomucka_k_nove_zakotvenym_pravum_a_povinnostem_pedagogickych_pracovniku_1.pdf
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Příloha 2 

 

Dodatek č. 1 

ke Školní strategii prevence  

 

 

Datum vložení dodatku: 3. ledna 2018 

 

 

Dne 20. 12. 2017 projednala porada vedení MŠMT aktualizované přílohy Metodického 

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

a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28:  

➢ přílohu č. 7 – Kyberšikana  

➢ přílohu č. 10 – Vandalismus  

➢ přílohu č. 11 – Záškoláctví   

 

 

Dne 3. ledna 2018 zpracovala Dr. V. Soukupová 
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Příloha 3 

 

Dodatek č. 2 

ke Školní strategii prevence  

 

 

Datum vložení dodatku: 12. listopadu 2018 

 

 

Dne 6. listopadu 2018 odeslán elektronicky přehled dokumentů MŠMT od Mgr. Václava Pícla, 

náměstka pro řízení sekce vzdělávání, pro řešení situací spojených se šikanou.   

 

Soubory ke stažení: 

1. http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialní-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-

pokyny     (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků  

a studentů ve školách a školských zařízení č. j. 21291/2010-28 – aktualizovaná příloha 

č. 7 – Kyberšikana)  

2. www.e-bezpeci.cz     (metodické materiály, návody aj.) 

3. http://msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny       

(aktualizace Metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách  

a školských zařízeních) 

4. http://msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny     

(Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků – pro 

ředitele škol) 

5. http://msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace     (podávání 

žádostí ve standardním dotačním řízení na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového 

chování) 

6. http://www.nidv.cz   (nabídky programů a seminářů pro učitele zaměřených  

na problematiku řešení vztahových záležitostí ve školách a třídách) 

7. http://msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/certifikace-programu-primarni-prevence-1 

(informace o procesu certifikací a přehled certifikovaných programů) 

 

Dne 12. listopadu 2018 zpracovala Dr. V. Soukupová 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialní-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialní-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.e-bezpeci.cz/
http://msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace
http://www.nidv.cz/
http://msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/certifikace-programu-primarni-prevence-1
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Příloha 4 

 

Dodatek č. 3 

ke Školní strategii prevence  

 

Datum vložení dodatku: 1. září 2020 

 

 

PREVENTIVNÍ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 

 

 

Základem správného postupu školy je porozumění preventivním a protiepidemickým opatřením;  

v této souvislosti je nutné sledovat aktuální epidemiologickou situaci.1   

 

INFEKČNÍ NEMOCI, COVID-19 

 

1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. 

Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna 

zajistit „dítě nebo mladistvého, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí  

a mladistvých, a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně 

veřejného zdraví).  

 

2. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením krajské hygienické stanice (KHS) 

nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví (MZd) nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné 

skupiny/třídy/oddělení/kurzu. 

3. Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.2 

4. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19  škola:  

▪ respektuje usnesení vlády ČR 

▪ postupuje podle nařízení pro dané území příslušné KHS 

 
1 zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: https://koronavirus.mzcr.cz/ 
2 výše uvedený postup vychází z dokumentu „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ ze dne 24. srpna 2020 
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▪ postupuje podle metodik a manuálů k provozu škol vydaných MŠMT 

▪ dodržuje veškerá aktuálně platná mimořádná opatření MZd 

▪ sleduje všechny informace týkající se aktuálních omezení v oblasti školství 

▪ důsledně dbá na plnění: 

➢ aktuálně přijatých organizačních a pedagogických pokynů ředitele k zabránění šíření 

COVID-19 

➢ zvýšených hygienických pravidel 

 

Kontakty 

▪ koronavirus@khshk.cz 

 

▪ Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,  
Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové 

➢ telefon (ústředna): 495 058 111 v pracovní dny 

➢ adresa elektronické podatelny: e-podatelna@khshk.cz 

➢ e-mailová adresa: koronavirus@khshk.cz. khshk@khshk.cz 

➢ datová schránka ID: dm5ai4r 

 

▪ „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení – pracovní dny 8-17 h 

➢ +420 771 139 410  

➢ +420 771 139 398  

 

▪ „koronalinka“ MŠMT:   234 811 111 

  

 

 

 

Dne 1. září 2020 zpracovala PaedDr. V. Soukupová 
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Příloha 5 

 

Dodatek č. 4 

ke Školní strategii prevence  

 

 

Datum vložení dodatku: 20. února 2023 

 

 

Obdržení informace od Mgr. Jana Mareše, MBA, vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže 

MŠMT, o materiálu Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi (Karta KID). Tento 

materiál je k dispozici na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/karta-k-identifikaci-spatneho-zachazeni-s-detmi. 

 

 

Dne 20. února 2023 zpracoval Mgr. Tomáš Borůvka, MBA 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/karta-k-identifikaci-spatneho-zachazeni-s-detmi
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/karta-k-identifikaci-spatneho-zachazeni-s-detmi

