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1. Charakteristika školy
Název školy:

Základní škola Opava, Mařádkova 518/15 – příspěvková organizace

Adresa školy:

Mařádkova 518/15, Opava – Předměstí, 746 01 Opava

Pracoviště:

Mařádkova 15

tel. 734 854 515

Krnovská 101

tel.

734 854 511

Mařádkova 7

tel.

734 854 513

Krnovská 101

tel. 734 854 512

Školní družina:

Jméno a příjmení ředitele:
E-mail :
Web:

Mgr. Michal Vitásek
info@zsmaradkova.cz
www.zsmaradkova.cz

ZŠ Opava, Mařádkova 518/15 – příspěvková organizace je městskou úplnou školou nacházející se jednak
v centrální části města, jednak v těsné blízkosti městských sadů a Stříbrného jezera. Škola se skládá ze dvou
samostatných pracovišť. Ke sloučení těchto pracovišť došlo ve školním roce 2004/2005.
Ve školním roce 2015/2016 školu navštěvuje 437 žáků.
Převážná většina žáků jsou děti bydlící v nejbližším okolí školy, někteří žáci dojíždí z odlehlejších částí
Opavy nebo z blízkých vesnic. Naši školu navštěvují děti z Dětského domova v Opavě a z Azylového domu
na Rybářské ulici.
Na všech budovách vykonávají pedagogové o přestávkách na chodbách dohledy nad žáky. Žákům není
umožněn přesun z jednoho poschodí do druhého bez vědomí učitele, do šaten smí jít žák pouze v doprovodu
šatnáře. Na naší škole není v provozu bufet nebo automat na občerstvení. Mezi riziková místa spadají WC
(sprchy), chodby spojující školní budovu s halou, cvičnou školní kuchyní, dílnami, šatny.
Se školním řádem v platném znění jsou žáci prokazatelně seznámeni vždy na začátku školního roku, zákonní
zástupci žáků pak na prvních třídních schůzkách. Školní řád, dokumenty primární prevence i školní
vzdělávací program jsou zpřístupněny k nahlédnutí na sekretariátu školy, vyvěšeny na webových stránkách
školy a na informačních panelech umístěných na chodbě školy.
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2. Školní preventivní tým a vnitřní informační zdroje

Metodik
prevence
Výchovný
poradce
Speciální
pedagog
Školní psycholog

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Mgr. Nikola Henčlová

737442724

nikola.henclova@zsmaradkova.cz

Mgr. Silvie Lidmilová

734854515

silvie.lidmilova@zsmaradkova.cz

Mgr. Jiří Zdrálek

734854514

jiri.zdralek@zsmaradkova.cz

Mgr. Alexandra Vejclová

777593648

a.vejclova@centrum.cz

Na naší škole působí školní poradenské pracoviště, které nabízí poradenskou i konzultační službu jak žákům,
tak i zákonným zástupcům, učitelům. Hlavním záměrem pracoviště je posílit sociální klima školy, vylepšit
vztahy mezi všemi subjekty školy, minimalizovat výskyt obtíží a problémů uvnitř skupiny.
Tuto činnost pro obě dvě samostatná pracoviště zajišťují školní psycholog, speciální pedagog, výchovný
poradce a školní metodik prevence. Funkce školního metodika prevence není kumulována s jinou funkcí
vyjma třídnictví. Školní preventivní tým disponuje vlastní kanceláří ve školní budově Mařádkova 15. Školní
poradenské pracoviště se zaobírá problémy I. i II. stupně. Podněty k práci, informace získává hlavně od
pedagogů, zvláště pak od třídních učitelů. Reaguje i na připomínky žáků, zákonných zástupců, ostatních
pracovníků školy. O všech potížích jsou vedeny písemné zápisy. Vedení školy je informováno o každém
problému. Ředitel školy se účastní výchovných komisí, které většinou řeší neomluvenou absenci žáků,
chování, které je v rozporu se školním řádem.
Školní metodik prevence seznamuje třídní učitele s materiály, které napomáhají stmelovat třídní kolektiv,
upevňovat pozice a role žáků ve třídě, nebo slouží k rozvíjení osobnostního růstu žáka. Třídní učitelé I.
stupně pak ve třídnických hodinách mohou využívat pracovní listy z Kočičí zahrady, Ctnosti I, II, III, Etické
výchovy. Třídní učitelé II. stupně pracují s Metodikou pro vedení třídnických hodin, Psychosociálními
hrami, Etickou výchovou. V rámci ŠVP máme po ročnících zpracováno začlenění témat primární prevence
do výuky v jednotlivých předmětech. Výchovný poradce a speciální pedagog v hodinách výchovy ke zdraví
vedou besedy, zážitkové programy (např. kyberšikana, šikana, poruchy příjmu potravy, vandalismus,
rasismus, náboženské sekty). Školní poradenské pracoviště realizuje pro nově vzniklé kolektivy (při spojení
tříd, nebo příchodu většího počtu žáků) adaptační pobyty.
Školní poradenské pracoviště využívá ke své práci odbornou a metodickou literaturu. K dispozici je také
tematicky sestavena videotéka. Ve všech budovách jsou na chodbách umístěny informační panely primární
prevence. Kromě připravovaných akcí, důležitých telefonních (i mailových) kontaktů na organizace,
instituce nabízející pomoc, radu zde nalezneme i fotodokumentaci již proběhlých akcí, zajímavé odkazy či
články k tématu primární prevence.
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3. Vnější zdroje školy
Škola při své činnosti vychází z právních předpisů MŠMT, které se vztahují k oblasti prevence.
Školní metodik prevence úzce spolupracuje s okresní metodičkou prevence při Pedagogicko-psychologické
poradně v Opavě, která pravidelně dvakrát ročně informuje metodiky o všech novinkách v oblasti prevence,
předává zprávy z konferencí, upozorňuje na vhodné materiály, programy k primární prevenci a v neposlední
řadě nabízí zdarma preventivní a intervenční programy.
Škola nalézá oporu také i u krajské metodičky prevence v Ostravě, která podává informace spjaté s projekty.
V případech jako je zvýšená neomluvená absence, výchovné problémy, zanedbání péče o dítě se škola
obrací na Odbor sociálních věcí města Opavy. V závažných případech kontaktuje Policii ČR, Městskou
policii, dětského lékaře, jiná zdravotnická zařízení.
Škola spolupracuje také se školskými zařízeními, jako jsou Středisko výchovné péče v Opavě, Speciálně
pedagogické centrum Srdce v Opavě. Škola využívá poradenství odboru školství města Opavy, především
protidrogového koordinátora a manažera prevence kriminality.
Škola nabízí žákům zcela zdarma pestrou škálu zájmových útvarů.

4. Monitoring
Monitoring probíhá po celou dobu školního roku a je zaměřen na čtyři skupiny tj. žáky, zákonné zástupce,
pedagogy, školu jako celek.

5. Hodnocení MPP školního roku 2014/2015
Naplánované preventivní akce proběhly dle plánu v Minimálním preventivním programu na školní rok
2014/2015. Ze zpětných vazeb pedagogů i žáků vyplynulo, že připravené preventivní programy (besedy,
přednášky, exkurze, zážitkové a prožitkové programy) splnily svoji funkci, naplnily očekávání všech
zúčastněných a přispěly ke zvýšené informovanosti o rizikových projevech chování. Prevence je také
začleněna do výuky v rámci ŠVP.
Ve školním roce 2014/2015 ŠPP připravilo a zorganizovalo tři projekty – Den bezpečnosti (spolupráce
s MP, PČR, ČČK, Armády ČR), Kyberšikana v duši (spolupráce s občanského sdružení Nebuď oběť)
a Šanci má každý (finančně dotováno samotnou školou a Moravskoslezským krajem – dotační program
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových forem chování žáků a mládeže).
Den bezpečnosti - projektové vyučování, které podporuje tvořivost dětí, vzájemnou komunikaci
a spolupráci, bylo rozvrženo do pěti bloků. Příslušníci Městské policie besedovali s dětmi na téma Vlastní
bezpečnost. Žáci se tak seznámili se zásadami bezpečného chování nejen doma, ve škole, na ulici, při cestě
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do a ze školy, ale i také při kontaktu s cizími osobami. Díky týmu z Českého červeného kříže získali žáci
povědomí o základech první pomoci, zážitkový program jim umožnil vyzkoušet si základní ošetření různých
poranění. Blok Police ČR byl zaměřen na dopravní výchovu. Po seznámení s povinnostmi chodců a cyklistů,
základními pravidly bezpečného chování na silnici následovala poutavá beseda o náročné práci kriminalistů.
Nezapomenutelným zážitkem pro žáky bylo získávání otisků prstů. Další blok byl v režii třídních učitelů,
kteří ve spolupráci se speciálním pedagogem a školním metodikem prevence předčítali žákům Policejní
pohádky. Žáci s nadšením poslouchali příběhy policejního strážníka Honzy. Každý jeho zásah vyvolal
u žáků po přečtení bouřlivou diskusi. Třešničkou na dortu byla pro žáky prohlídka armádního vojenského
jeepu a hovory s vojáky o zásazích při mimořádných či krizových situacích.
Kyberšikana v duši – projektový den byl koncipován jako série aktivit na samostatných stanovištích, kde
skupiny žáků plní úkoly a cvičení se zaměřením na prevenci kyberšikany (interaktivní cvičení v programu
SMART Notebook, tvorba papírové plachty s desaterem bezpečného internetu, simulované situace
internetové komunikace, paměťové dovednosti). Při aktivitách docházelo ke spolupráci mezi žáky, kteří se
příliš neznají a během normálního školního dne se míjí na chodbách, starší žáci pomáhají mladším dětem,
docházelo k seznamování a prožívání společného úspěchu, což je jedním ze základních způsobů prevence
nejen kyberšikany, ale i šikany obecně, odbourává se tak anonymní prostředí a podhoubí pro kyberšikanu.
Šanci má každý – celoroční projekt se skládal z výjezdových pobytů, které vedly k vzájemnému poznávání,
stmelování a posilování kolektivu a celoroční práce s kolektivy, kde docházelo k mapování vývoje vztahů,
sledování spolupráce a včasné intervenci při rizikových vztazích. Bylo dosaženo cíle - pozitivní směřování
skupinové dynamiky, vedení ke zdravému životnímu stylu, rozvíjení kompetencí k řešení konfliktů
a v neposlední řadě také navázání vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy, ŠPP.

Zhodnocení realizace cílů

Pro zákonné zástupce

Zákonní zástupci se seznámili se školním řádem, MPP, Programem proti šikanování na prvních třídních
schůzkách (říjen 2014). Členové školního poradenského pracoviště vymezili konzultační hodiny jednak pro
zákonné zástupce, jednak pro žáky. Pravidelně byly aktualizovány webové stránky školy. Zákonní zástupci
využívali možnosti kontaktu se školou, ať už formou třídních schůzek, konzultačních hodin, dní otevřených
dveří nebo návštěvou vánočních, velikonočních dílen či jiných mimoškolních akcí.
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Pro pedagogy
Pedagogové zvýšili nabídku bezplatných zájmových útvarů. Chování, které je v rozporu se školním řádem,
bylo ihned řešeno.
Speciální pedagog vedl přehled o řešených problémech, metodik prevence o uskutečněných akcí a školeních
zaměřených na prevenci. Pedagogové posilovali zdravé klima třídy nejen ve vyučovacích hodinách, ale
i v organizování mimoškolních akcí, exkurzí. Pro zlepšení spolupráce se zákonnými zástupci žáků poskytli
pedagogové informace o svých mailech. Pedagogové se aktivně zapojili do projektových dnů, aktivit
spojených s prevencí.
Vzdělávací akce pro pedagogy
Právní vědomí ve školském prostředí
Doškolovací kurz LVVZ
Doškolovací kurz – Zdravotník zotavovacích akcí
Neklidné dítě
Věnováno rodině – vztahy, vazby

Počet pedagogů
2
1
1
1
1

Vzdělávací akce pro ŠMP
Studium prevence sociálně patologických jevů
Schůzky ŠMP – 2x – PPP Opava
Bezpečně online – Centrum inkluze

Pro žáky
Každá třída si vytvořila svá pravidla třídy, která vedou k posílení kamarádských vztahů a snižují agresivní
chování. Pro efektivní využití volného času byl žákům nabídnut bohatý výběr zájmových útvarů. Žáci
vyšších ročníků jsou postupně začleněni do organizování akcí pro žáky nižších ročníků. Podílí se na přípravě
a samotném konání pasování žáků, zábavných dopolední s angličtinou, dětského dne, vánočního fotbalu,
vánočních a velikonočních dílen. Žáci byli informování o nebezpečných jevech spojených se zneužíváním
návykových látek, o trestní odpovědnosti, o zneužívání informačních technologií nejen v rámci výuky podle
ŠVP, ale také prostřednictvím besed, přednášek, projekcí, prezentací. Účastnili se v projektech Šanci má
každý, Den bezpečnosti, Kyberšikana v duši, Ovoce do škol.
K snížení výskytu krádeží nebo vandalismu přispěly i dohledy pedagogů v rizikových prostorách školy.
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Pro školu
Hodnocení chování za školní rok 2014/20115

Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Druhý stupeň z chování
Třetí stupeň z chování

1. stupeň
10
5
0
0
0

2. stupeň
4
13
1
3
2

celkem
14
18
1
3
2

Omluvené hodiny
Neomluvené hodiny

1. stupeň
18507
0

2. stupeň
17503
77

celkem
36010
77

6. Stanovení cílů
6.1. Analýza současného stavu
V minulém školním roce jsme zjistili, že počet výskytu případů rizikového chování je nízký. Jsme si jisti, že
se jedná o výsledek efektivní dlouhodobé primární prevence, která se vždy aktuálně přizpůsobuje potřebám
žáků a školy samotné. V prostorách školy ani na mimoškolních akcích nebylo zjištěno zneužívání
návykových látek.

Neomluvené
hodiny/počet
žáků
Skryté záškoláctví/počet žáků
Zneužití alkoholu
Zneužití ostatních drog
Agresivní, násilné chování /
počet žáků
Šikana / počet žáků
Kyberšikana / počet žáků
Netolismus
Krádeže
Sebepoškozování

2012/2013

2013/2014

2014/2015

31/5

177/6

77/5

129/2
0
1/5
5/5

56/9
0
0
7/11

72/6
0
0
5/7

2/10
2/6
0
4/5
3/3

4/6
0
0
4/3
0

0
0
1/2
0
1/1

8

Minimální preventivní program
ZŠ Opava, Mařádkova 15 – p. o.

6.2. Krátkodobé cíle pro žáky
1) Posílení kamarádských vztahů v třídních kolektivech
2) Zvýšit informovanost o zdravé výživě
3) Zvýšit vědomosti o trestní odpovědnosti
4) Zvýšit informovanost o rizikových formách chování

6.3. Krátkodobé cíle pro pedagogy
1) Věnovat se prevenci v třídnických hodinách
2) Aktivní spolupráce se zákonnými zástupci

6.4. Krátkodobé cíle pro zákonné zástupce
1) Seznámit se s obsahem dokumentů primární prevence, školním řádem
2) Aktivní spolupráce s pedagogy

7. Skladba aktivit pro jednotlivé skupiny
7.1. Žáci
7.1.1 Primární prevence v rámci ŠVP
Témata prevence jsou začleněna v rámci ŠVP do vzdělávacího procesu. S problematikou RCh jsou žáci
seznamováni s ohledem na věk a zralost v jednotlivých ročnících. Tematické plány jsou k dispozici
u zástupkyně školy a na webových stránkách školy.
Na prvním stupni se primární prevencí zabývá třídní učitel a speciální pedagog. Chování a jednání třídního
učitele, který je pro žáky autoritou, je nejlepší a nejvhodnější prevencí. Žáci jej uznávají jako osobnost
a napodobují ho. S tématy se žáci nejčastěji setkávají v předmětech, jako jsou prvouka, přírodověda,
informatika, český jazyk (komunikační a slohová výchova). Třídní učitel může použít různých metod, např.
výklad, beseda, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo
využití materiálů z oblasti primární prevence (Kočičí zahrada, Ctnosti, Etická výchova).
Práce na druhém stupni je velice náročná. Je důležitá koordinace mezi předměty, aby nedocházelo
k zbytečnému přesycení informací žáků. Naší největší snahou je vzbudit u nich přirozený zájem
o problematiku. Často jsou žáci velmi kritičtí k autoritám, a proto velmi záleží na postoji učitele, který
vyjadřují při svém vystupování a jednání.
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Na druhém stupni se primární prevencí zabývá učitel daného předmětu, speciální pedagog, školní metodik
prevence a výchovný poradce. Preventivním tématům je věnována pozornost zvláště v předmětech, jako jsou
výchova ke zdraví, občanská výchova, chemie, přírodopis, zeměpis, tělesná výchova, český jazyk
a informatika.
Pedagogové mohou využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování,
skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek.
1. ročník
Prvouka

Bezpečná cesta do školy, chování na silnici
Rodina – vztahy v rodině
Každý je jiný
Základní hygienické návyky
Režim dne
Zdravá výživa

2. ročník
Prvouka

Vztahy mezi lidmi
Zásady opatrnosti, úcty, slušnosti a ohleduplnosti ve styku s lidmi
Volný čas
Lidské tělo
Péče o zdraví
První pomoc
Školní řád

3. ročník
Prvouka

Zdraví a jeho ochrana
Lidé kolem nás – tolerance odlišnosti spolužáků
Využití volného času
Osobní bezpečí

4. ročník
Přírodověda

Základy rodinné výchovy - partnerství, manželství, rodičovství
Základy sexuální výchovy – odlišnost mezi pohlavími
Výživa a zdraví - zdravý životní styl
Drobné úrazy a poranění – prevence, první pomoc
Prevence osobního ohrožení a zneužívání návykových látek

5. ročník
Přírodověda
Informatika
Český jazyk
6. ročník
Občanská výchova

Výchova ke zdraví

Lidské tělo
Komunikace
Internet - Nebezpečí komunikace s cizími lidmi
Komunikační situace - vztahy v dětském kolektivu
Volný čas
Rodina a její funkce pro zdravý vývoj jedince
Mezilidské vztahy
Prevence a odstraňování škodlivých návyků
Výživa jako složka životosprávy
Ochrana zdraví
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Český jazyk
Informatika
7. ročník

Jednoduché komunikační situace - způsob chování v rizikových situacích
Internet

Výchova ke zdraví

Rodina jako systém
Změny chování v dospívání (puberta, adolescence)
Mezilidské vztahy

Občanská výchova
Zeměpis
8. ročník

Právo a morálka
Rasismus

Občanská výchova

Člověk a řád – právní ochrana člověka, problémy v oblasti lidských práv
Člověk hledající společenství – vzájemné vztahy, sebepoznání, sebepojetí,
sebekritika
Životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka
Drogy a návykové látky
Hygiena duševní činnosti
Sexualita – odlišnosti, deviace
Nemoci úrazy a prevence

Přírodopis

9. ročník
Občanská výchova

Chemie
Výchova ke zdraví

Výchova k demokracii – náboženské sekty
Sociální výchova – vztah k jiným kulturám a národnostem
Smysl společenství – citový život člověka
Návykové látky
Významné látky v organismech – výživa
Slabost a síla prvních přátelských vztahů
Zdravé a zodpovědné sexuální chování
Závislost na alkoholu a jiných látkách
Nemoci skryté a zjevné – lidé odlišní od normy

7.1.2. Specifická primární prevence
1) Posílení kamarádských vztahů v třídním kolektivu
Akce
Třídnické hodiny

Cílová skupina
všechny ročníky

Organizátor, dohled
třídní učitel

Termín
září – červen

Cyklistický výjezd
Adaptační odpoledne
Kočičí zahrada – zážitkový
program
Jaký jsem kamarád? Komunikace
a řešení problémů – preventivní
program
Sebepojetí, emoce – preventivní
program
Zotavovací akce – zážitkový
program

6. B
4. A, 5.A, 8. B
1.A

třídní učitel
ŠPP, třídní učitel
třídní učitel, ŠMP

září
říjen
říjen - březen

4. A

PPP
Opava
–
L. leden
Šimečková, třídní učitel

1. A

PPP
Opava
– březen
L.Šimečková, třídní učitel
třídní učitel
květen – červen

1. – 5. ročník
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2) Zvýšit informovanost o zdravé výživě
Akce
Cílová skupina
Poruchy přijmu potravy – beseda 8. AB
– Projekt Help P3
Projekt Zdravá 5 – výukový,
zážitkový program

Organizátor, dohled
Termín
studenti
Slezského červen
gymnázia Opava, třídní
učitel
Nadační fond Albert – březen – duben
lektor M. Rašková, třídní
učitel

1.ABC, 3.ABC,
5.B, 6.B

3) Zvýšit vědomosti o trestní odpovědnosti
Akce
Právní vědomí - přednáška

Cílová skupina
8. AB

Organizátor, dohled
PČR Opava, třídní učitel

Termín

4) Zvýšit informovanost o rizikových formách chování
Akce
Cílová skupina
Den bezpečnosti – projektový den 1.stupeň
Krnovská

Organizátor, dohled
Termín
MP Opava, PČR Opava, duben
ČČK, ŠPP, třídní učitel

Projekt Hasík
Láska ano, děti ještě ne

2., 6. r.
8. AB

HZS Opava, třídní učitel
Poradna, třídní učitel

červen
dle nabídky

Řidičský průkaz internetového
surfaře (Soc. sítě, netolismus,
kybergrooming)

6. - 9. ročník

Nebuď oběť, třídní učitel

červen

7.1.3. Nespecifická primární prevence
V letošním školním roce pedagogové nabídli žákům pestrou škálu zájmových útvarů, které jsou bezplatné.
Seznam akcí
Říjen

1. stupeň - Večer se strašidly, Drakiáda, Den zvířat, Den stromů
2. stupeň - Večer se strašidly, Den zvířat, Den stromů,

Listopad

1. stupeň - Sběr papíru
2. stupeň - Sběr papíru, Výjezdový pobyt

Prosinec

1. stupeň - Vánoční dílny
2. stupeň - Vánoční dílny

Leden

1. stupeň – Sněhulakiáda

Únor

1. stupeň - Maškarní bál

Březen

1. stupeň - Velikonoční dílny
2. stupeň - Velikonoční dílny
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Duben

1. stupeň - Den Země, Jarní tvoření
2. stupeň – Den Země, Jarní tvoření

Květen

1. stupeň - Den matek
2. stupeň - Den matek,

Červen

1. stupeň - Večerníček (nocování)
2. stupeň - Nocování v hale (9. r.), Slavnostní předávání vysvědčení žákům
9. ročníku

7.2. Pedagogové
1) Věnovat se prevenci
V oblasti přímé práce pedagogů je naším základním a každodenním úkolem budovat a udržet zdravé klima
ve škole, nastolit a průběžně upevňovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a zákonnými zástupci. To je
nezbytným předpokladem účinnosti jakýchkoli dalších preventivních aktivit.
2) Aktivní spolupráce se zákonnými zástupci
Pro zlepšení spolupráce se zákonnými zástupci žáků a pro řešení neodkladných záležitostí poskytnou
pedagogové zákonným zástupcům informace o svých pracovních mailech.

7.3. Zákonní zástupci
1) Seznámení s obsahem dokumentů primární prevence, školním řádem
Na 1. třídních schůzkách budou zákonní zástupci seznámeni se školním řádem, s činností a místem působení
školního poradenského pracoviště. Konzultační hodiny a kontakty budou zapsány žákům do žákovské
knížky.
2) Aktivní spolupráce s pedagogy
Spolupráce školy se zákonnými zástupci se neomezuje jen na třídní schůzky nebo konzultační dny či dny
otevřených dveří. Zákonní zástupci mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím.
Vedení školy úzce spolupracuje se školskou radou a občanským sdružením rodičů a přátel školy, které
finančně dotuje řadu akcí pro děti (výlety 9. tříd, zotavovací akce, zájezd do Osvětimi, Den dětí atd.).

8. Evidence a efektivita
Školní poradenské pracoviště (speciální pedagog) zaznamenává výskyt všech rizikových forem chování na
1. a 2. stupni, sepisuje záznamy z jednání se zákonnými zástupci, z přijatých opatření v případě výskytu
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RCh, uchovává zprávy zasílané jiným organizacím např. OSPOD, PČR, poradenská zařízení…, zakládá
dotazníky nebo ankety žáků, zákonných zástupců, pedagogů.
Nezbytnou součástí programu je evaluace. Je důležité zaměřit se jak na kvalitativní složku, tak na
kvantitativní. Kvalitativní část bude zaměřena na to, zda bylo dosaženo cíle a zda daný postup či program
bude podporován i v následujícím roce.
Efektivita minimálního programu bude hodnocena jednak v průběhu školního roku, jednak na konci
školního roku, kde bude součástí výroční zprávy o činnosti školy a bude důležitým článkem pro tvorbu
nového minimálního programu na další školní rok těmito způsoby:
1) Zpětné vazby žáků, zákonných zástupců, pedagogů jednotlivých programů
2) Pedagogické rady
3) Třídní schůzky, konzultační dny, dny otevřených dveří
4) Dotazníky zjišťující informovanost ve sledovaných oblastech

9. Závěr
Jsme si vědomi, že MPP musí reagovat na aktuální dění ve škole, proto aktivity a programy mohou být
během školního roku doplňovány dle potřeby.
Z daného dokumentu vyplývá, že prioritou je posilování pozitivních vztahů nejen mezi žáky, ale i žáky
a pedagogy, pedagogy a zákonnými zástupci.

V Opavě 30. 9. 2015

Ředitel školy: Mgr. Michal Vitásek

Metodik prevence: Mgr. Nikola Henčlová

Speciální pedagog: Mgr. Jiří Zdrálek
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10. Legislativa a normy týkající se prevence
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Legislativní předpisy
● Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon.
http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace

○ Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
Informace o novele vyhlášky č. 72/2005 Sb.:
hhttp://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1
ttp://www.janmikac.cz/zakony/2005-072_poradenske_sluzby.doc
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyklad-vyhlasky-c-72-2005-sb-o-poskytovani-poradenskych-1

○ Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve
znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
Informace o novele vyhlášky č. 73/2005 Sb.:
http://www.uplnezneni.cz/vyhlaska/73-2005-sb-o-vzdelavani-deti-zaku-a-studentu-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-a-detizaku-a-studentu-mimoradne-nadanych/

○ Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb.
Informace o novele vyhlášky č. 74/2005 Sb.:
http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-vzdelavani-1

○ Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.
Informace o novele vyhlášky č. 15/2005 Sb.:
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-4-cervna-2012-kterou-se-meni-vyhlaska-c-152005-sb-kterou-sestanovi-nalezitosti-dlouhodobych-zameru-vyrocnich-zprav-a-vlastniho-hodnoceni-skoly-ve-zneni-vyhlasky-c-2252009-sb18989.html

○ Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb.
Informace o novele vyhlášky č. 48/2005 Sb.:
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2012/28/informace-o-novele-vyhlasky-c-48-2005-sb-o-zakladnim-vzdelavani-anekterych-nalezitostech-plneni-povinne-skolni-dochazky-vyhlaska-c-256-2012-sb/
http://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/2005-048_zakladni_vzdelavani.doc
http://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/sm-02-skolni(vnitrni)_rad.doc
http://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/sm-17-hodnoceni_prospechu_a_chovani.doc

○ Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-263

● Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari

○ Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb
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○ Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských
zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-263-2007-sb-kterou-se-stanovi-pracovni-rad-pro-zamestnance-skol-a-skolskychzarizeni-zrizenych-ministerstvem-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-krajem-obci-nebo-dobrovolnym-svazkemobci?highlightWords=Vyhl%C3%A1%C5%A1ka+%C4%8D.+263%2F2007+Sb.%2C+kterou+stanov%C3%AD+pracovn%C3%
AD+%C5%99%C3%A1d+pro+zam%C4%9Bstnance+%C5%A1kol+%C5%A1kolsk%C3%BDch+za%C5%99%C3%ADzen%C3
%AD+z%C5%99%C3%ADzen%C3%BDch+Ministerstvem+%C5%A1kolstv%C3%AD%2C+ml%C3%A1de%C5%BEe+t%C4
%9Blov%C3%BDchovy%2C+krajem%2C+obc%C3%AD+nebo+dobrovoln%C3%BDm+svazkem+obc%C3%AD

● 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 pozdějších
předpisů (z.č. 333/2012 Sb.)
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-333

○ Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve
střediscích výchovné péče
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-458-2005-sb-kterou-se-upravuji-podrobnosti-o-organizaci-vychovne-vzdelavaci-peceve-strediscich-vychovne-pece

○ Vyhláška 244/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s244
Odkaz na vyhlášky MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1

Odkaz na právní výklady legislativy MŠMT:
http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-msmt?highlightWords=pr%C3%A1vn%C3%AD+v%C3%BDklady

Vnitroresortní předpisy a dokumenty
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních č.j. 21291/2010-28
http://www.pppjicin.cz/metodicke-doporuceni.htm

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j.: MSMT-22294/20131
http://www.prevence-info.cz/sites/default/files/users/9/2013_metodicky_pokyn_msmt_k_sikanovani.pdf

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14 423/1999-22
(Věstník MŠMT sešit 5/1999)
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu
záškoláctví č.j.: 10194/2002-14
http://www.atre.cz/zakony/page0332.htm

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25
http://www.atre.cz/zakony/page0223.htm

Pravidla

pro

rodiče

a

děti

k

bezpečnějšímu

http://aplikace.msmt.cz/DOC/6-2004.doc
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Odkaz na metodické pokyny MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny

Strategie
Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 -2018
http://www.msmt.cz/file/28077

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mas/strategie_prevence_msk.pdf

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie_web.pdf

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/strategie_protidr_pol_msk_na-obdobi_2011---2014.pdf

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 - 2015
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/iii_strategie_pk_2012_2015_09_11_2011_vlada1.pdf

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 -2011
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/prevence-kriminality-dokumenty-13170/

Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 - 2018
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/strategie-proti-nasili-na-detech1.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 – 2015
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy1?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/sk/dz-msk-11_10_13_00.pdf

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění
nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
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Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součást ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 2/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší
množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku
v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
Nařízení vlády č. 3/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo
psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
Nařízení vlády č 4/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek,
psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví,
co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
Zákon. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami.
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a
o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů

MINISTERSTVO VNITRA
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
18

Minimální preventivní program
ZŠ Opava, Mařádkova 15 – p. o.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

MINISTERSTVO FINANCÍ
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
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11. Síť organizací a služeb poskytující odbornou pomoc
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz
Odbor sociálních věcí

OSPOD , Krnovská 71C, Opava
Vedoucí odboru sociálních věcí:
Mgr. Judita Kachlová
judita.kachlova@opava-city.cz

553 756 722

Vedoucí oddělení SPOD:
Bc. Šárka Holowczáková

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

sarka.holowczakova@opava-city.cz
553 756 660
Kurátoři pro mládež:
Ing. Bc. Lukáš Ťapťuch
lukas.taptuch@opava-city.cz
Bc. Petra Cáblová
petra.cablova@opava-city.cz
Mgr. Bc Petra Štenclová
petra.stenclova@opava-city.cz
B. Veronika Vlková, DiS.
Veronika.vlkova@opava-city.cz

Výchovné problémy a trestná činnost dětí a
734 792 489, 553 756 678 mládeže do 18 let, přednášková činnost
734 390 354, 553 756 648
734 792 490, 553 756 727
553 756 676
Domácí násilí, syndrom CAN

Domácí násilí:
Bc. Kateřina Gebauerová DiS.
553 756 677

Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71 C, Opava
Martin Lévay
Martin.levay@opava-city.cz

Práce v terénu, pomoc, doprovod, řešení
553 756 679 situací.

Odbor školství
Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava
Bc. Dagmar Polášková, DiS.
dagmar.poláškova@opava-city.cz

Poradenství v oblasti protidrogových
553 756 725 závislostí a předcházení kriminálních jevů
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JUSTICE
Státní zastupitelství, Lidická 23, Opava
podatelna@osz.opa.justice.cz

553 607 611, 553 622 744, 553 622 988

Státní zástupkyně: JUDr. Yvetta Mališková

Probační a mediační služba, Olomoucká 8/14, Opava
Mgr. Dušan Beyer
dbeyer@pms.justice.cz
495

734 362 939, 553 650 651, 553 650 435, 553 791

Poradna pro oběti trestných činů
Mgr. Petra Dvořáková, pdvorakova@pms.justice.cz, 553 791 495
Mgr. Petra Dačenková, pdacenkova@pms.justice.cz, 553 650 435

pondělí: 8:00 – 16:00 hod
úterý: 8:00 – 16:00 hod

POLICIE ČR www.policie.cz
Preventivně informační skupina, Tyršova 26, Opava
Npor. Bc. René Černohorský
Por. Bc. Dagmar Schindlerová
pisop@mvcr. Cz

Poradenství k trestné činnosti dětí a
mládeže, trestní odpovědnost mládeže

974 737 207
974 737 208
974 737 209

Služba kriminální policie a vyšetřování, Hrnčířská 17, Opava
Odd. kriminální policie:
Mgr. Dana Lesáková opskpv2@mvcr.cz

974 737 462

Obvodní oddělení
Opava:

Vaškovo nám. 9 – 10,

974 737 651

opoop@mvcr.cz

MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA www.mp.opava.cz
Skupina prevence, Krnovská 71A, Opava
Mgr. Petra Stonišová,
553 756 730, 731 144 927, 553 756 665 Přednášková činnost – drogy, bezpečnost
prevence.mp@opava-city.cz; mestska.policie@opava-city.cz

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Pedagogicko-psychologická poradna, Rybí trh 7-8, Opava

www.ppp.opava.cz

Zjišťování příčin a zvláštností ve vývoji
dětí, řešení výukových a výchovných
Martina Bilíková, DiS., bilikova@ppp.opava.cz
553 625 736 obtíží, problematika VPU, posuzování
Kamila Továrková
tovarkova@ppp.opava.cz
553 622 768 školní zralosti, profesní orientace
Metodické vedení škol, preventivní a
Metodik prevence v PPP:
Mgr. Lucie Šimečková, simeckova@ppp.opava.cz
733 164 832 intervenční programy, přednášky aj.
Středisko výchovné péče, Hradecká 16, Opava www.dum-ostrava.cz
Sociální pracovnice:
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AMBULANTNÍ
Speciální pedagog:
Mgr. H. Eleková, Mgr. M. Černá
svpdm@seznam.cz
INTERNÁTNÍ

Individuální, skupinová a rodinná terapie
(problémy ve škole, rodině, gambling,
experiment s drogou do 15 let,osobnostní
a psychické problémy do 26 let).

553 713 065

Antošovická 258, Ostrava – Koblov
svpostrava@telecom.cz

596 239 202, 605 357 518

Speciálně pedagogické centrum Srdce, Slezského odboje 5, Opava
www.nestroj.com/zsso
Sociální pracovnice:
Bc. Ivana Celtová,
Spc.srdce@seznam.cz

Poradenské a terapeutické služby dětem a
mládeži se zdravotním postižením, jejich
zákonným zástupcům, školám a školským
zařízením v regionu. Opava a Bruntál.

553 626 092, 739 475 123

Dětské domovy
OPAVA, Rybí trh 41, www.dd-opava.cz
detsky-domov@dd-opava.cz
Ředitel: Mgr. M. Škrabal

reditel@dd-opava.cz

553 777 521

Vedoucí vychovatelka: Bc. Dana Grunerová vychova@dd-opava.cz ;

Středisko volného času, Jaselská 4, Opava
Jaselská - J. Poláková info@svcopava
553 712 10

553 777 520

553 777 522

www.svcopava.cz

732 966 822,

Zájmové vzdělávání, naplnění
volného času. Kroužky, kurzy,
akce, soutěže, tábory.

Husova - Bc. V. Kalavský husova.otp@svcopava.cz 553 625 356

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Psychiatrická léčebna, Olomoucká 88, Opava
plopa.hlb@coms.cz
553 695 111
odd. D pro léčbu alkoholových a nealkoholových závislostí
MUDr. Chvíla L. Csc., soc.prac. p. B. Sonnková
chvila@pnopava.cz
553 695 140
odd. E pro dětskou psychiatrii
MUDr. Trávníčková D., soc.prac. p. Káňová
travnickova@pnopava.cz
553 695 390(...389, 379)

www.plopava.cz
Režimová terapie a psychoterapie pro lidi
závislé na návykových látkách. Léčba je
dobrovolná, vychází z motivace pacientů.
Akutní i objednávkové přijetí.
Součástí je ZŠ.

Kliničtí psychologové
PhDr. A. Strossová, Englišova 33

553 713 523, 608 733 158

PhDr. I. Holubová, Medical centrum, Ostrožná 27

552 301 561

PhDr. H. Khulová, Olomoucká 2

553 623 791

PhDr. R. Koláčková, Englišova 526

Pokud není doporučení pediatra, platba
hotově.

553 760 532, 605 912 590 Platba hotově, pokud není klient pojištěn
u určitých zdravotních pojišťoven.
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Dětské a dorostové psychiatrické ambulance
OPAVA
MUDr . A. Skřontová, Ná,. Republiky 2
danaskrontova@seznam.cz
553 711 881, 605 082 247

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

MUDr. Kateřina Lhotská (úvazek)

Logopedická péče
Mgr. Kavanová, Partyzánská 4, Opava

553 730 121

PaedDr. Křížová, E. Krásnohorské 8, Opava

553 717 708

PaedDr. Odstrčilová, Opavská 57, Kravaře

553 672 296

Mgr. Siwková, Ostrožná 27, Opava
490
PaedDr. Košárková, Katka, Opava

553 301 566, 777 021
553 624 412

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Rodinná a manželská poradna, Pekařská 4 www.cepp.cz
Bezplatná, anonymní služba, od 15 let.
Ředitel: Mgr. Híreš, rodinnaporadna@seznam.cz
Poradenství, terapie při řešení osobních,
Soc. prac.: p. Bortlíková
553 612 501, 777 499 630, 553 622 764 rodinných, vztahových problémů.

Centrum pro rodinu a sociální péči, Masarykova 39, Opava
J. Dostálová, cprop@doo.cz

Prevence a motivace na podporu funkční
596 174 030, 731 625 617 rodiny, asistence v rodinách s postiženým
dítětem

FOD – Fond ohrožených dětí, Zacpalova 27, Opava
Bc. H. Kroheová, hana.kroheova@fod.cz
724 667 610, 553 616497
Mgr. M. Salamonová martina.salamonova@fod.cz

724 567 505

KLOKÁNEK, Dolní Benešov, Osada míru 313,
klokanek.db@fod.cz
Vedoucí: Mgr. H. Nalevajková
Soc. prac.

www.prorodiny.cz

553 652 162
724 667 744
724 667 603
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Pomoc sociálně ohroženým rodinám s
dětmi
Asistenční, mediační a terapeutické
centrum

www.klokanky.cz/db
Přechodná rodinná péče děti, dokud se
nemohou vrátit do své nebo náhr. rodiny
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ARMÁDA SPÁSY – Dům pro matky s dětmi, Rybářská 86, Opava
www.armadaspasy.cz
Mgr. L. Pobořilová , md_opava@armadaspasy.cz
553 714 509
Soc. pracovnice: andrea_kubinova@armadaspasy.cz

Ubytování pro matky s dětmi a
těhotné ženy v krizové situaci

CHARITA OPAVA
LINKA DŮVĚRY, Přemyslovců 26, Opava

www.charitaopava.cz

Linka důvěry byla oficiálně ukončena. Klienti však mohou dál nonstop volat na číslo:
596 318 080

NADĚJE – středisko krizové pomoci, Kylešovská 10, Opava
www.charitaopava.cz
V. Prchalová, DiS.
615 459

Nadeje@charitaopava.cz

737

Ambulantní krizová pomoc
lidem, kteří svou situaci
vnímají jako naléhavou.

OBČANSKÁ PORADNA, Kylešovská 10, Opava
R. Matyášková, DiS.
Obcanskaporadna@charitaopava.cz
553 616 437, 731 316 552, 553 612 780

www.obcanskeporadny.cz

Bezplatné poradenství,
informace, pomoc v oblasti
sociální problematiky, bydlení,
školství, práv, ochrany, práce.
Poradenství obětem trestných činů.

NNO, NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ
ELIM, Rolnická 21A, Opava 5
elimopava@elimopava.cz

www.elimopava.cz
553 653 239, 775 938 070

Krizové centrum
Bc. Hana Šindlerová, poradna@elimopava.cz
Krizové ubytování pro oběti domácího násilí:

775 938 077
553 653 239

Bezplatná anonymní poradna,
služby v tíživé životní situaci.
Domácí násilí.

Nízkoprahové kluby
Pro děti a mládež od 6 do 19 let.
Pro děti „na hraně“.

Dobrovolnické centrum
dobrovolnici@elimopava.cz

775 938 077
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EUROTOPIA, Zacpalova 27, Opava www.opava.eurotopia.cz
Nízkoprahové kluby
Klub Modrá kočka: Hradecká 16, Opava
Mgr. L. Valíková. lucie.valikova@eurotopia.cz

Víkendové a letní pobyty pro děti ze
sociálně znevýhodněných rodin a
774 063 618 s poruchami chování. Preventivní
programy. Doučování dětí.

Poradenské středisko
poradna@eurotopia.cz Zacpalova 27, Opava
Mgr. P. Večerková, Bc. J. Chmelařová

Právní a sociální podpora a pomoc při
774 883 619 řešení obtížných životních situací.

Sociálně aktivizační služby
Mgr. M. Cihlářová martina.cihlarova@eurotopia.cz

734 315 984
Preventivní programy,
adaptační programy, doučování
dětí.

CENTRUM INKLUZE www.centruminkluze.cz
Ředitelka: Mgr. H. tichá hana.ticha@centruminkluze.cz 728 510 524 Preventivní, adaptační programy,
podpora při práci se žáky cizinci, OSV,
MKV, DVPP aj.
Koordinátorka: Mgr. L. Stanjurová
lucie.stanjurova@centruminkluze.cz 728 343 747
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SWING, U Lučního Mlýna 4, Opava 5

www.swing-opava.cz

Bc. M. Kostřicová swing.opava@gmail.com
776 294 400

Preventivní, adaptační a kohezivní
programy.

KKC „POD SLUNEČNÍKEM“, Hradecká 16, Opava

Bc. P. Havlíčková
602 743 132

www.podslunecnikem.cz

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.

553 718 487, 602 765 082,

k.centrum@seznam.cz

OPEN STREET, Masarykova tř. 39, Opava
Terénní pracovník kontaktuje
mladé lidi od 12 – 20 let. Pomoc,
poradenství, informace, akce,
zábava. Alkohol, drogy, peníze.

Tereza Tpopava@openhousebruntal.cz
724 033 166
openhouse@seznam.cz

LINKA PRO PEDAGOGY (IPPP Praha)

841 220 220, 777
711 439
Pracovní 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.

KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA www.kr-moravskoslezsky.cz
Oddělení mládež a sport
Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Mgr Andrea Matějková
andrea.matejkova@kr-moravskoslezsky.cz

595 622 337

26

Krajský školský koordinátor prevence –
referent pro prevenci sociálně
patologických jevů

Minimální preventivní program
ZŠ Opava, Mařádkova 15 – p. o.

SUBJEKTY, S NIMIŽ ŠKOLA SPOLUPRACUJE:
PPP Opava
SPC Srdce
Policie ČR
Městská policie
Probační a mediační služba
Magistrát města Opavy - OSPOD, protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality
Hasičský záchranný sbor Opava
Městská knihovna Petra Bezruče – knihovnické lekce
Autoškola OSA – dopravní výchova žáků
Úřad práce – volba povolání žáků 9. tříd
Informa
Model Obaly, a. s. – soutěže pro děti
Poradna pro ženy a dívky – přednášky, besedy
Středisko výchovné péče
Slezské gymnázium Opava – projekt HELP P3
Slezské divadlo
Středisko volného času
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12.
Pracoviště Mařádkova 7, 9, 15

Pro koho

Kdy

Čas

Název kroužku

Jméno vedoucího

Gymnastika

p. Brodská

1. – 4. ročník čtvrtek

13.00 - 14.00

Miniflorbal

p. Kořistková

2. – 4. ročník středa

13.30 - 14.30

Angličtina hravě

p. Matušková

1. – 2. ročník středa

12.15 – 13.05

Školní miniházená

p. Lidmila

3. – 5. ročník středa

13.30 - 14.30

Šikovné ruce

p. Grigarová, p. Hrubá

Vaření

p. Lidmilová

1. – 5. ročník čtvrtek
6. ročník
úterý
7. ročník
středa

13.00 - 14.00
14.00 – 15.30
13.45 – 15.15

Zábavná angličtina

p. Vilčová

4. – 5. ročník

13.30 – 14.30

Elektrotechnika

p. Kleibl

5. – 9. ročník pondělí

Robotika

p. Kleibl, p.Harazimová 5. – 9. ročník středa

Cvičení z českého jazyka

p. Henčlová

9. ročník

středa

7.00 – 7.45

Matematické cvičení

p. Škrobánková

9. ročník

pátek

7.00 – 7.45

Mediální kroužek

p. Henčlová

7. - 9. ročník pondělí

7.10 – 7.40

Sportovní kroužek

p. Smija

7. – 9. ročník čtvrtek

7.00 – 7.45

Basketbalová přípravka

p. Smija/p.Czudková

1. – 5. ročník po, čt/út 13.45 – 14.45/14-15

Čtenářský kroužek

p.Henčlová,p. Hůlková

8. – 9. ročník

st, čt

13.45 – 14.30

úterý

14.00 – 15.15

úterý

14.00 - 15.30
14.00 - 15.30

Keramika

ŠD p. Hobžová

2. – 4. ročník

Keramika

ŠD p. Hobžová

2. – 4. ročník čtvrtek

Pohybové hry

ŠD p. Polášková

1. ročník

pátek

13.00 - 14.00

Výtvarné čarování

ŠD p. Tesárková

1. ročník

pondělí

14.00 – 15.00
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13.45 - 15.00

Minimální preventivní program
ZŠ Opava, Mařádkova 15 – p. o.

Pracoviště Krnovská 101
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Minimální preventivní program
ZŠ Opava, Mařádkova 15 – p. o.
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