
PŘEHLED LEGISLATIVY PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY (2018-19) : 

 

 

STRATEGIE 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2013-2018 

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10 

 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-18 

 Strategie prevence kriminality na léta 2016-2020 

 Krajský plán primární prevence na léta 2015-18 

 

      ZÁKONY 

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

jiném vzdělávání (Školský zákon) – do zákona došlo k doplnění paragrafů 22a a 22b 

upravujících práva a povinnosti pedagogických pracovníků a dále k doplnění 

paragrafu 31 školského zákona o postup v případě zvláště závažných porušení 

povinností stanoveným zákonem.  

 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 

 Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563/2004 sb., 

platné je znění z 12.1.2016 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů- 

platné znění od 1.7.2017 

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

látek, účinnost od 1.5.2017 

 Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. Platný od 1.1.2017  

 

VYHLÁŠKY 

 Vyhláška  27/2016:  Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1.9.2017 

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

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů a některé další vyhlášky 

 Novela 412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. 

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 

 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

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

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a "Pomůcku k nově zakotveným právům a 

povinnostem pedagogických pracovníků". 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 a přílohu č. 

11 – Záškoláctví (viz příloha). 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=562%2F2004&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=379/2005


 

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

a ve školských zařízeních č.j. 21291/2010-28  + přílohy pro jednotlivé typy rizikového 

chování : 1. návykové látky,2. rizikové chování v dopravě, 3. poruchy příjmu potravy, 

4. alkohol, 5. syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyberšikana, 8. homofonie, 9. 

extremismus , rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví, 

12. krádeže, 13. tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16. 

sebepoškozování, 17. nová náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19. 

příslušnost k subkulturám, 20. domácí násilí, 21. hazardní hraní, 22. dodržování 

pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS 

 

 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti 

projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22 

 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14 

 související normy: Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č.   

482/1991 Sb.) – ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách; Zákon o  

sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny - platné znění od 1.1.2015 – více 

o  ohlašovací povinnosti školy 

 

 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, 

č.j.: 25884/2003-24      

související norma: Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 

ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb. platné znění od 1.6.2015 

 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j.: 37 014/2005-25 

 


