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LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY v rámci prevence
 Úmluva o právech dítěte vyhlášeno ve Sbírce zákonů č. 104/1991 - Postavení Úmluvy o
právech dítěte v právním řádu ČR je dáno článkem 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.
Ústavy ČR
 Mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách ČR ratifikované a vyhlášené na
našem území, obecně závazné mají přednost před zákonem.
 Postavení a ochrana dítěte upravuje i ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práva
a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR
STRATEGIE
 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období
2019 - 2027
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt
 Strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v
Moravskoslezském kraji na období 2019-2027
https://www.msk.cz/verejna_sprava/prilohy_usneseni.html?cp=1&rz=z&s=13&cu=16
13&d=2019-09-12
 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–
2027
https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-aplany/Narodni_strategie_2019-2027_fin.pdf
 Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se
závislostním chováním 2019–2021
https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-aplany/AP_2019_2021_final-s-ISBN_v20200813.pdf
 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2016az-2020.aspx
 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018
METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ
 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j.
21291/2010-28 (+ 22 příloh)
1) Návykové látky – drogy (revize 2018)
2) Rizikové chování v dopravě
3) Poruchy příjmu potravy
4) Alkohol a děti školního věku (revize 2018)
5) Syndrom týraného dítěte – CAN
6) Školní šikanování (revize prosinec 2019)
7) Kyberšikana (revize 2018)
8) Genderově podmíněná šikana a šikana motivovaná homofobie/Homofobie (revize
prosinec 2019)
9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus (revize prosinec 2019)
10) Vandalismus (revize 2018)
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11) Záškoláctví (revize 2018)
12) Krádeže
13) Tabák (revize 2018)
14) Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází
z vnějšího i vnitřního prostředí
15) Netolismus
16) Sebepoškozování
17) Nová náboženská hnutí
18) Rizikové sexuální chování
19) Příslušnost k subkulturám
20) Domácí násilí
21) Hazardní hraní
22) Pravidla prevence vzniku problémových situací u žáků s PAS
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve
školách a školských zařízeních, č.j. 21149/2016
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 (Čj.: 25
884/2003-24)
Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
(Čj.: 14 423/99-22)
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14)
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT(Čj.: 37 014/2005-25)
Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem (IVýP) v rámci
řešení rizikového chování žáků čj. MSMT – 43301/2013 platnost/12/2013/

Metodický pokyn není pro školy závazný, ale přináší doporučený postup!!!
VYHLÁŠKY
 Vyhláška č.197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních (novelizující vyhlášku č. 72/2005 Sb.)
 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných
 Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních
komisích a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKONY
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (novela školského zákona a některých
dalších zákonů vyhlášené pod č. 82/2015 Sb.)

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění
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 Zákon 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Zákon 89/2012/ Sb. Občanský zákoník – „zákon o rodině“
 Novela zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, z roku 2012
(č.333/2012) Sb.
 Zákon č. 106/2011, kterým se mění zákon č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění
 Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví při změně před škodlivými účinky
návykových látek (31. 7. 2017) plně nahrazuje 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. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, v platném znění
 Zákon č. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve
věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění
 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění
 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, v platném znění
 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR - ve znění 64/2014 Sb.
Vnitřní směrnice „Školní řád"
Ve Frýdku-Místku 31. srpna 2020

.....................................................
Mgr. Eva Fojkesová
(školní metodik prevence)

