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PŘÍLOHA Č. 1 

DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S PREVENTIVNÍM PROGRAMEM 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

1. Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-

2027 narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf (msmt.cz) 

2. Krajsky-plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-zk-2019-2027 Krajský plán primární 

prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 - 2027 | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz) 

3. Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-

2027 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 

2019-2027 (publikace) - drogy-info.cz 

4. Národní Strategie prevence kriminality 2016 2021 Národní strategie prevence a 

snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (publikace) - drogy-

info.cz 

 

ZÁKONY  

1. Zákon č. 82-2015 Sb. Školský zákon 82/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j... 

(zakonyprolidi.cz) 

2. Zákon č. 109-2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 109/2002 Sb. Zákon o 

výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních (zakonyprolidi.cz) 

3. Zákon č. 563-2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících (zakonyprolidi.cz) 

4. Zákon č. 359-1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ohlašovací povinnost školy) 

359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zakonyprolidi.cz) 

5. Zákon č. 167-1998 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

(Tabákový zákon) 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách (zakonyprolidi.cz) 

6. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 65/2017 Sb. Zákon o 

ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zakonyprolidi.cz) 

7. Zákon č. 186-2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 

(zakonyprolidi.cz) 

8. Zákon č. 218-2003 Sb. o soudnictví a věcech mládeže 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže (zakonyprolidi.cz) 

VYHLÁŠKY 

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

poradenských služeb ve školách 197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 

72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a ško... (zakonyprolidi.cz) 

2. Vyhláška č. 27-2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných (zakonyprolidi.cz) 

https://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf
https://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-zlinskeho-kraje-2019-2027-cl-1234.html
https://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-zlinskeho-kraje-2019-2027-cl-1234.html
https://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019-2027-publikace/
https://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019-2027-publikace/
https://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019-2027-publikace/
https://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019-2027-publikace/
https://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019-2027-publikace/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-82
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-82
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-82
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-167
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-186
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-186
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-197
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-197
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27


 

 

METODICKÉ POKYNY MŠMT 

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

školách a školských zařízeních Metodický_pokyn_2016.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz) 

2. MŠMT-21291-2010-28 metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární 

prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT Metodické dokumenty 

(doporučení a pokyny), MŠMT ČR (msmt.cz) 

3. MP proti projevům rasismu xenofobie_14_423_99-22 Microsoft Word - 

LPMetodickypokynkprojevumxenofobie.doc (pppuk.cz) 

4. MŠMT 29159-2001 26 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a 

školských zařízeních Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a studentů, MŠMT ČR (msmt.cz) 

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

prevenci a postihu záškoláctví 2002 č. j. 10 194/2002 - 14 Metodický pokyn k 

jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 

záškoláctví (atre.cz) 

6. Metodická doporučení „Co dělat když…“ Metodické dokumenty (doporučení a pokyny), 

MŠMT ČR (msmt.cz) 

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2019 – 2024  

ŠKOLNÍ ŘÁD 

DEPISTÁŽ ŽÁKŮ SE SVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022 

STRATEGIE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022 

 

 

https://www.msmt.cz/file/38988/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
https://www.pppuk.cz/soubory/ppp_zatec/mp_proti_projevum_rasismu_xenofobie_14_423_99-22.pdf
https://www.pppuk.cz/soubory/ppp_zatec/mp_proti_projevum_rasismu_xenofobie_14_423_99-22.pdf
https://www.msmt.cz/sport/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi
https://www.msmt.cz/sport/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi
http://www.atre.cz/zakony/page0332.htm
http://www.atre.cz/zakony/page0332.htm
http://www.atre.cz/zakony/page0332.htm
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

