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Minimální preventivní program pro rok 2015/2016 
(dále jen MPP) 

 
 Při tvorbě MPP naší školy vycházíme z některých obecných zásad efektivní primární 
prevence. Ta musí mít složku informační, postojovou a dovednostní. 
 MPP je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní 
a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 
 MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se 
žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 
 MPP vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže – čj.: 20 006/2007 – 51 ze dne  
16.10.2007. 
 
Charakteristika školy: 
 
 Areál školy tvoří dvě budovy, kde se nacházejí třídy, laboratoře, počítačové učebny, 
dílny a jídelna. Součástí je volejbalové, basketbalové hřiště a menší pozemek, který žáci 
využívají k odpočinku a rekreaci. Tělocvičnu bohužel nemáme a žáci musí docházet do areálu 
TJ Lokomotiva Olomouc.  
 Školu navštěvuje 322 studentů SPŠE,  99 studentů VOŠ denní formy výuky a 56 
studentů VOŠ dálkové formy. Výuka začíná v 8:00 a končí v 15:05 hodin. 
 Ve školním roce 2015/2016 máme 12 tříd SPŠE a 14 tříd VOŠ. Počet pedagogických 
pracovníků je 43, z toho 42 kmenových učitelů, a 1 externí učitel. Ve škole pracuje 10 
správních zaměstnanců. 
 V letošním školním roce je výuka organizována dle dokumentů ŠVP. 
 Týmová práce učitelů má vliv na vzájemné poznávání, vstřícnou komunikaci a 
přehodnocování priorit. V letošním školním roce se rozjíždí školní projekt: „Zvyšování 
kvality výuky cizích jazyků“. 
 
Ředitel školy:    PaedDr. Jiří Michal 
Školní metodik prevence: PaedDr. Vratislava Matlerová 
Výchovný poradce:  Mgr. Petr Pavelka 
 
  
Přehled legislativy a dokumentů: 
 
Strategie 
 
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT 
na období 2005-2008 
Národní protidrogová strategie na období 2005-2009-08-25 
Strategický protidrogový polán Olomouckého kraje na období 2005-2010 
Strategie prevence kriminality na léta 2008-2011 
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Vyhlášky 
 
Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních č. 72/2005 Sb. – Příloha č.3 
Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním 
systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb. 
 
 
Metodické pokyny 
 
Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, 
č.j.: 20 006/2007 – 51 
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance, 
č.j.: 14423/99 – 22 
Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, 
č.j.: 28275/2000 – 22 
Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a 
školských zařízeních, č.j.: 29159/2001 – 26 
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 
prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 - 14 
 
 
Zákony 
 
Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 Sb. 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (Školský zákon), v platném znění 
 
Zákon č. 167/1988 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění 
 
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění 
 
 
Hlavní úkoly MPP 
 
•    vytváření vhodného klimatu školy s možností žáků ovlivňovat důležitá rozhodnutí formou    
      zastupitelské demokracie (Studentská rada) 
•    důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů, osvěta rodičů v oblasti zdravého životního  
      stylu, etické a právní výchovy 
•    utváření postojů ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně ke zneužívání  
      legálních i nelegálních drog 
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•    vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových  
      situací žáků a učitelů, dovedností odmítat drogu 
•    fungující systém školních novin, na jejichž tvorbě se podílejí žáci 
•    aktuální informační nástěnka týkající se prevence sociálně patologických jevů 
•    zajištění volnočasových aktivit žáků (fotografický, elektrotechnický, počítačový kroužek,  
      spolupráce s taneční školou apod.) 
•    poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického  
      chování, zajištění péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními  
      učiteli 
•    uplatňování přiměřené represe, důsledné dodržování platného školního řádu (upravovat  
      školní řád, organizační řád a činnost školy ve shodě s ochranou zdraví žáků a ochranou  
      proti zneužívání návykových látek 
•    důsledně realizovat úkoly školního poradenství pro žáky i rodiče 
•    optimalizace vztahů mezi učiteli a žáky (partnerská komunikace, vzájemný respekt),  
      mezi učiteli a vedením školy 
•    zajišťování odborných přednášek pedagogickým pracovníkům o šikaně, klimatu třídy a  
      krizových situacích ve výuce 

 
 
Úkoly školního metodika prevence 
(dále jen ŠMP) 
 
ŠMP:  •    poskytuje poradenské služby žákům a rodičům 
 •    zajišťuje vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických  

      jevů 
•    spolupracuje s rodiči 
•    podílí se na zpracování školního řádu v souladu s Metodickým pokynem MŠMP  
      č.j.: 14514/2000 – 51 
•    zajišťuje akce pořádané v Olomouci v rámci prevence 
•    zajišťuje informovanost žáků dle Metodického pokynu 
•    spolupracuje při řešení problémů s vedením školy a třídními učiteli 
•    dbá o začleňování MPP do výuky 

 
 
Preventivní program pro žáky 
 

Preventivní výchovně vzdělávací působení musí být neoddělitelnou součástí výuky a 
života školských zařízení, každodenní život školy musí mít takovou kvalitu, aby studentům 
umožnil osvojit si kompetence zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším 
preventivním nástrojem. 

 
 Při diagnostice rizik pro možný výskyt sociálně patologických jevů u jednotlivých 
studentů je nutné analyzovat osobnost jedince, společenské vlivy formulující osobnost, 
konkrétní sociální situaci dítěte a osvojování si základních ochranných kompetencí. 
 Cílem je vytvoření fungujícího týmu žáků a učitelů, podpora sociálních dovedností 
žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny, minimalizace šikany na škole a vytlačení legálních a 
nelegálních drog ze školy. 
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1. Aktivity pro studenty: 
  
•    v průběhu celého školního roku propagujeme volnočasové aktivity formou zájmových  
      kroužků (např. fotografický, elektrotechnický, počítačový) 
•    pravidelná divadelní představení  v Moravském divadle v Olomouci a v divadle Polárka v  
      Brně 
•    besedy o životním prostředí 
•    zapojování se do humanitárních akcí (např. Tkanička) 
•    exkurze v Okresní městské knihovně, Vědecké knihovně, Vlastivědném muzeu, atd. 
•    akce - studenti čtou a píší noviny, kde studenti píší články na aktuální témata současného  
      společenského života 
•    účast na recitační soutěži na SZŠ v Olomouci 
•    spolupráce s P – Centrem a využívání jejich nabídky prožitkových lekcí pro první ročníky  
      a besed s ex-userem pro druhé ročníky  
•    besedy s odborníky (např. Radek John, MUDr. Radim Uzel, PhDr. Ivan Douda, JUDr. 
      Miloslav Dočekal), pořady poskytují studentům základní a odborné informace o  
      vlastnostech a rizicích kolen legálních a nelegálních drog, dále o sexuální výchově a  
      seznamují je s problematikou kriminality mládeže, organizovaného zločinu v ČR a  
      s problematikou drog z pohledu Národní protidrogové centrály 
•    studenti druhých ročníků pravidelně navštěvují soudní procesy u Okresního a Krajského  
      soudu v Olomouci týkající se problematiky šikany, drogových závislostí a kriminality  
      mládeže 
•   pro studenty prvních ročníků pořádáme besedy s kriminalisty a velmi úzce spolupracujeme  
     s tiskovou mluvčí České policie pro Olomoucký kraj paní Dolejšovou 
•    návštěvy komponovaných pořadů v rámci projektu „ Řekni drogám ne!“ (Medea Kultur) 
•    pořádání lyžařských a snowboardových kurzů pro první ročníky v Beskydách 
• výběrový lyžařský kurz v Alpách v Rakousku pro všechny ročníky 
•    kurzy moderních sportovních aktivit pro druhé ročníky 
•    turnaje v kopané florbalu, basketbalu, volejbalu a stolním tenise 
•    návštěva vánoční Vídně s exkurzí v závodě General Motors 
•    školní hokejový turnaj všech tříd na Zimním stadioně v Olomouci 
•    pravidelné vánoční besídky s bohatým programem, na kterém se podílejí žáci všech tříd 
•    návštěvy knižního veletrhu Libri Olomouc 
•    školní výlety 
•    školní maturitní ples 
•    ostatní akce budou průběžně doplňovány dle aktuální nabídky 
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Akce 2010/2011: 
 
P-Centrum – Prožitkové lekce pro 1. ročník SŠ  

1A –  3. 11. 2015 
1B – 19. 11. 2015 
1L – 26. 11. 2015 
 

P-Centrum – besedy s ex-userem  pro 2. a 3. ročník SŠ  
L3 – březen 2016 
P3 – březen 2016  
2B – březen 2016 

  
2. Pro rodiče: 
 
•    rodiče jsou pravidelně dvakrát do roka na třídních schůzkách informováni o: 

- všech akcích pořádaných školou 
- o poradenství, které škola nabízí a které může zprostředkovat 
- o šikaně a legálních i nelegálních drogách vzhledem ke škole 

•    rodičům je nabídnut seznam odborných pracovišť, na která se mohou v případě potřeby  
      obrátit 
 
3. Pro pedagogické pracovníky: 
 
•    úzká spolupráce s Mgr. R. Ježkovou, která pedagogické pracovníky seznamuje  
      s problematikou šikany (tř. učitel má možnost si u ní nechat udělat „Klima třídy“, pokud  
      má problematické vztahy ve třídě 
•    besedy s PhDr. J. Svobodou na téma „Rizikové situace ve výuce“ 
•    úzká spolupráce ŠMP se všemi učiteli pedagogického sboru, hlavě s tř. učiteli 
•    sledování odborných časopisů – Prevence, Závislost a my, Bulletin, Psychologie, atd. 
•    školení ŠMP 

 
 
Organizace a odborníci podílející se na prevenci sociálně patologických 
jevů 
 
•    P-Centrum – využití nabídky besed, pracovní setkání ŠMP 
•    Medea Kultur – využití jejich zpracovaných programů a DVD pro danou problematiku 
•    Podané ruce - využití jejich zpracovaných programů a DVD pro danou problematiku 
•    Česká policie – besedy 
•    výchovný poradce 
•    vedení školy 
•    vyučující ON 
•    třídní učitelé 
•    rodiče žáků 
•    oblastní metodik prevence – PhDr. K. Tomanová 
•    krajský metodik prevence. Mgr. J. Spurný 
•    Pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci 
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Krátkodobé cíle 
 
•    zvýšení informovanosti studentů v oblasti drogové prevence, virtuálních drog 
      a gamblingu, záškoláctví, násilného chování, šikany, rasizmu, … 
•    zlepšování komunikace s rodiči 
•    nácvik zátěžových situací a poskytnutí návodů k řešení problémů 
 
 
•    začlenění preventivních témat do výuky (TV, ON, CHE, ČJL  a jazyků) a spolupráce  
      s vyučujícími jednotlivých předmětů 
•    spolupráce s třídními učiteli a zmapování současné situace ve škole formou dotazníků a  
      besed 
•    dodržování nařízení ohledně drog a jejich užívaní v prostorách školy 
•    vyřešení kouření před školou 

 
 
Dlouhodobé cíle 
 
•    získávání kolegů, zvláště tř. učitelů pro produktivní spolupráci v oblasti MPP 
•    vytváření podmínek pro efektivní využití volného času mládeže 
•     neustálé sebevzdělávání aktivistů MPP v dané problematice formou přednášek a seminářů 
•    zajištění vzájemné kooperace mezi jednotlivými aktivisty MPP a vedením školy 
•    zajištění prostoru pro dojíždějící studenty před i po vyučování 
•    kontinuální doplňování studijních materiálů vztahujících se k náplni MPP ve studijním a  
      informačním centru 

 
 
Prezentace MPP 
 
 Informace o náplni MPP jsou prezentovány prostřednictvím nástěnky před sborovnou. 
Jedna část je věnována problematice výchovného poradenství a druhá část programu MPP a 
drogové prevenci.  
 Celý MPP je umístěn na WWW stránkách školy, takže je dostupný všem studentům, 
učitelům i rodičům. 
 Postihy za záškoláctví, drogovou závislost, alkoholismus, kouření a za projevy šikany, 
rasizmu, xenofobii a netoleranci vůči odlišnosti jsou pevně stanoveny ve školním řádu. Školní 
řád byl vypracován tak, aby odpovídal Úmluvě o právech dítěte, Ústavě ČR.  
 Je přísně zakázáno v prostorách všech pracovišť školy i mimo školu při činnostech 
organizovaných školou kouřit, používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, zejména 
drogy. Také je zakázáno jejich nošení, držení, distribuce a zneužívání. Nejsou tolerovány 
jakékoliv projevy šikany, rasizmu a intolerance. 
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Alkoholismus : 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb (č. 65/1961 Sb. zákonů)  

§ 218  Podávání alkoholických nápojů mládeži 
 Kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším než osmnáct let alkoholické nápoje, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

§ 194 a Nedovolená výroba lihu 
(1) Kdo bez povolení ve větším množství pálí nebo jinak vyrábí líh, nebo kdo líh  bez povolení 

vyrobený ve větším množství přechovává nebo uvádí do oběhu, bude potrestán, nejde-li o čin 
přísněji trestný, odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci. 
(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zhotoví nebo přechovává zařízení na výrobu lihu. 

§ 201 Ohrožení pod vlivem návykové látky 
Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, 
zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit 
značnou škodu na majetku,  
a)   ačkoliv byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí 
svobody uloženého za takový čin propuštěn,  
b)   ačkoliv byl za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky v posledních dvou letech 
postižen,  
c)   spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové 
látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo  
d)   způsobí-li takovým činem, byť i z nedbalosti, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu 
na cizím majetku nebo jiný závažný následek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok 
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.  
 

§ 201 a Opilství 
(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do 
stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí jednání, které má jinak znaky trestného činu, bude 
potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let;  dopustí-li se však jednání, které má jinak 
znaky trestného činu, na který  stanoví zákon trest mírnější, bude potrestán oním trestem 
mírnějším.  
(3) Ustanovení odstavce 1, jakož i § 12 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti 
 v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, 
že se přivedl do stavu nepříčetnosti.  
 

Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi č. 37/1989 Sb  

§ 4  
(1) Zakazuje se:  
a) prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, anebo jinak umožňovat  jejich požívání  
1. osobám mladším 18 let,  
2. ve zdravotnických zařízeních,  
3. osobám  zjevně  ovlivněným  alkoholickým  nápojem nebo jinou návykovou látkou,  
4. osobám  řídícím  motorová  nebo  silniční nemotorová vozidla a ostatním osobám  
 uvedeným v § 6  odst. 1 k bezprostřednímu požití, 
5. při sportovních podnicích,  
6. při kulturních  podnicích a tanečních  zábavách určených pro mládež,  
7. při    veřejných    shromážděních,    kulturních    podnicích  a tanečních zábavách s výjimkou  
  piva a vína,  
8. v prostředcích  určených výlučně  pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob  a v prostorách  
  souvisejících   s touto dopravou určených pro cestující, a to  i v restauracích, bufetech a v  
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    jídelních,   lůžkových a  lehátkových vozech  s výjimkou piva nejvýše desetistupňového,  
9. v závodních  jídelnách, kantýnách  a bufetech  a v ostatních prodejnách v prostorách  
 organizací      s výjimkou nízkostupňového piva,  
b) vyrábět  podomácku líh,  destiláty a  jiné návykové  látky nebo  upravovat jejich složky k  
  toxikomanickým účelům,  
c) prodávat  jiné  návykové  látky  a  výrobky  je obsahující mimo prodejny,  které jsou  k tomu  
 oprávněny, nebo  jinak umožňovat jejich škodlivé užívání,  
d) vstupovat  do  prostorů    a  prostředků  vnitrostátní  hromadné dopravy  osobám  zjevně  
    ovlivněným  alkoholickým  nápojem nebo jinou  návykovou  látkou,  pokud  ohrožují  nebo  
    mohou ohrozit  bezpečnost  nebo  plynulost  dopravního  provozu  nebo  veřejný  pořádek  
    nebo vzbuzují veřejné pohoršení.  
 
 
Zákoník práce    č. 85/2001 Sb. (uveřejněno v č. 32/2001 Sb.)  
 
§ 34  Zákaz požívání alkoholických nápojů na pracovištích organizace a v pracovní době i 
mimo tato pracoviště se nevztahuje na pracovníky v horkých provozech, pokud požívají 
nízkostupňové pivo a na pracovníky, u nichž požívání těchto úkolů je součástí plnění  
pracovních úkolů, nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno. 
 
 
Kouření :  

Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi č. 37/1989 Sb  

§ 4 (1) Zakazuje se: 
e) prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let,  
f) kouřit  
1. v prostředcích    osobní    železniční    dopravy    s  výjimkou vyhrazených  vozů  a  v    
    prostředcích  ostatní  vnitrostátní hromadné    dopravy    osob     a    v    uzavřených    prostorách  
     souvisejících s touto dopravou určených pro cestující,  
2. při   práci,   jestliže   v    důsledku   kouření  může  dojít   k bezprostřednímu ohrožení života,   
   zdraví nebo majetku,  
 
3. na  schůzích,  poradách  a  jednáních  konaných v uzavřených prostorách,  
4. v pracovních místnostech, kde účinkům kouření jsou vystaveni nekuřáci,  
5. ve  zdravotnických zařízeních,  ve školách,  v kulturních  a uzavřených  sportovních   
   zařízeních  s  výjimkou prostor pro kouření vyhrazených,  
6. v prostorách zařízení společného stravování s výjimkou těch, které  jsou   vyhrazené  pro   
    kuřáky;  tam, kde není stavebně oddělená  jídelna  pro  kuřáky,  zakazuje  se  kouřit v době  
    určené pro podávání snídaní, obědů a večeří. 
 
 
Patologické hráčství (gamblerství)  

 
Zákon o loteriích a podobných hrách (č. 202/1990 Sb., novela č. 149/1998 Sb)  

§ 17  
(1) Výherním  hracím  přístrojem  se  rozumí  kompaktní, funkčně nedělitelné  a programově  
 řízené technické  zařízení s ovládáním určeným  pouze pro  jednoho hráče.  U výherního  
 hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou  hru na více hracích  
 místech více hráčům je každé  takové hrací místo rovněž považováno za  samostatný 
 výherní  hrací přístroj.   Tato skutečnost  musí být uvedena v  osvědčení o  
 provozuschopnosti vydaném  podle § 19 odst. 2 písm. c), jakož i ve výpisu z tohoto  
 osvědčení.  
(2) Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám  mladším 18  
  let,   nebo provozovatel musí  učinit taková opatření, aby tyto osoby se  nemohly hry  
  zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.  
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§ 18  
(3)  Žadatel je povinen uvést v žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje  
 jméno  osoby (osob), která odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.".  

§ 19  
(1) Povolení k provozování  výherního hracího přístroje obsahuje zejména:  
a) schválení  herního  plánu   (popřípadě  herního plánu kumulované výhry podle § 17 odst. 7) s  
 případnými úpravami a doplňky,  
b) schválení stálého umístění výherního hracího přístroje,  
c) stanovení  způsobu  a  podmínek  manipulace  s  výherním hracím  přístrojem, zejména při  
 výběru peněz a prováděných opravách,  
d) stanovení podmínek manipulace  s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou  výhru  
   (§ 17  odst.   7)  a s navzájem propojenými  přístroji, zejména při výběru finančních hotovostí,  
 při výplatě  kumulované výhry a opravách,  
e) jméno osoby  (osob), která odpovídá za  zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném  
    pro stálé umístění výherního hracího  přístroje. V případě herny tato   osoba (osoby)   
   odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.  
 
 
 

Kontaktní a poradenská centra v Olomouci:  
 

Sdružení Podané ruce, K-centrum Walhalla  
Sokolská 48, 772 00 Olomouc  
Kontaktní osoba: Lukáš Carlos Hrubý,  
Mgr.Michaela Schaferová  
tel. 585 220 034  
e-mail: wallhala@podaneruce.cz  
kcentrum.ol@podaneruce.cz  
www.podaneruce.cz  
 
P-centrum  
Laffayetova 9,772 00 Olomouc  
Kontaktní osoba: Petra Chromková  
tel. 585 221 983  
e-mail: p-centrum@p-centrum.cz  
petra.chromkova@p-centrum.cz  
www.p-centrum.cz  

 
Ambulance AT při FN Olomouc  
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc  
Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Šmoldasová 
tel. 588 444 618 
fax: 585 413 841  
e-mail: smoldasj@fnol.cz  
www.fnol.cz  
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Centrum krizové intervence  
(psychiatrická a psychologická ambulance)  
Dolní náměstí 33, 779 00 Olomouc  
Kontaktní osoba: MUDr. Libor Gronský  
tel. 585 223 737  
 
Pedagogicko-psychologická poradna  
U sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc  
tel. 585 221 045  
www.ppp-olomouc.cz  
 
Krajský protidrogový koordinátor- 
KÚ Olomouc Jeremenkova 40a, 779 00 
Olomouc  
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Starostová  
tel. 585 508 575  
e-mail: z.starostova@kr-olomoucky.cz  
 
více na: www.drogy-info.cz 
 
Informa ční zdroje školy 
(aktuálně dostupné) 
 
•    odborná a metodická literatura, odborné časopisy 
•    videotéka 
•    www stránka školy 
•    e-mailová adresa ŠMO pro cílové skupiny žáků a rodiče 
•    školní časopis, školní rozhlas, nástěnky 

 

Internetové stránky :  
www.kr-olomoucky.cz www.drogy.net 
www.odrogach.cz www.volny.cz/metodik 
www.drogy-info.cz www.msmt.cz 
www.sananim.cz www.brana.cz/zdrskola 
www.drogovaporadna.cz www.linkabezpeci.cz 
www.p-centrum.cz  
 
Nadace školy přispívá každoročně na prevenci sociálně patologických jevů cca 6-8.000,-Kč. 
 
Konzultační hodiny ŠMP: 

- VŽDY PO DOHODĚ S RODIČI NEBO STUDENTY 
- Školní metodik prevence: PaedDr. Vratislava Matlerová 
- E-mail: matlerova@spseol.cz 

 
MPP vypracovala PaedDr. Vratislava Matlerová -  školní metodik prevence 
 
 
…………………………………..     ……………………………………. 
Ředitel školy PaedDr. Jiří Michal   ŠMP PaedDr. Vratislava Matlerová 


