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11 ÚÚVVOODD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od roku 2001 vytváří strategické dokumenty 
v návaznosti na koncepce protidrogové politiky, kterými vláda České republiky již v roce 1993 položila 
základy národní protidrogové politiky. MŠMT z oblasti národní protidrogové problematiky převzalo do své 
působnosti plnění primárních preventivních aktivit v oblasti rizikových projevů chování ve školách 
a školských zařízeních.

Základním principem prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v resortu školství je výchova 
dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování, rozvoj a podpora 
sociálních kompetencí vedoucích k harmonickému rozvoji osobnosti. Základními východisky efektivní 
primární prevence je kontinuita, systematičnost a komplexnost preventivního působení s ohledem na věk 
dítěte a jeho aktuální prožívání světa. Primární prevence je zaměřena zejména na rizikové faktory 
spolupodílející se na vzniku rizikového chování.

Tvorba krajských koncepčních materiálů vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového 
chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21 291/2010–28, vydaného MŠMT.

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013 – 2018, 
vychází především ze závěrů pravidelných jednání s metodiky prevence v pedagogicko psychologických 
poradnách, z výsledků analýzy potřeb terénu, z dlouhodobých cílů stanovených strategiemi MŠMT, ze 
zkušeností plynoucích z naplňování koncepcí prevence zneužívání návykových látek a prevence rizikového 
chování u dětí a mládeže na období 1998 – 2000; 2001 – 2004; 2005 – 2008 a 2009 - 2012.

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže je zpracován v souladu s Národním programem 
rozvoje vzdělávání, tzv. Bílou knihou, s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám, s usnesením 
vlády ČR č. 1305 o Národní strategii protidrogové politiky na období 2011-2014, s usnesením vlády ČR 
č. 1150 ke Strategii prevence kriminality na léta 2012 – 2015.
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22 DDEEMMOOGGRRAAFFIICCKKÁÁ SSIITTUUAACCEE

Na území Moravskoslezského kraje žilo 30. 6. 2011 žilo 1 241 231 trvale bydlících obyvatel, což kraj řadí 
mezi nejlidnatější kraje ČR (zejména Ostravsko, Havířovsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko patří mezi 
nejhustěji osídlené oblasti ČR). Pro kraj jsou charakteristické dva typy osídlení - průmyslové aglomerace 
s vysokou koncentrací obyvatelstva v centrální ostravsko-karvinské části a řídce osídlené převážně 
zemědělské, podhorské a horské oblasti na západě a jihovýchodě kraje. Demografický vývoj v kraji je 
charakterizován dlouhodobým poklesem trvale bydlících obyvatel. Jen ve srovnání s rokem 2007 došlo 
k 31. 12. 2010 k celkovému poklesu o 6 677 obyvatel, ve věkové kategorii 0–14 let o 2 436, ve věkové 
skupině 15–64 let pak o 17 153 obyvatel, k nárůstu došlo ve věkové skupině 65 a více let, a to o 12 912 
obyvatel. Průměrný věk obyvatel kraje v roce 2010 dosahoval 40,6 let.

Obrázek 1 – Moravskoslezský kraj v kontextu České republiky

Obrázek 2 – Územně –administrativní uspořádání Moravskoslezského kraje
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Demografická projekce 

Tabulka 1 - Vývoj počtu živě narozených dětí v jednotlivých okresech MSK (zdroj: ČSÚ)

Rok
Okres

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bruntál 982 940 963 1 007 951 996 978 962 1 064 1 014 1 021 957

Frýdek-Místek 2 021 2 009 1 974 2 013 2 054 2 091 2 110 2 208 2 246 2 207 2 254 2 302

Karviná 2 440 2 432 2 395 2 445 2 360 2 475 2 429 2 546 2 737 2 805 2 728 2 765

Nový Jičín 1 505 1 490 1 531 1 493 1 527 1 538 1 608 1 603 1 714 1 647 1 727 1 683

Opava 1 651 1 557 1 602 1 626 1 650 1 741 1 783 1 857 1 950 1 966 1 893 1 788

Ostrava-město 2 804 2 853 2 867 2 860 3 010 2 980 3 269 3 249 3 662 3 763 3 615 3 604

Celkem 11 403 11 281 11 332 11 444 11 552 11 821 12 177 12 425 13 373 13 402 13 238 13 099

Graf 1 - Vývoj počtu živě narozených dětí a jeho projekce v MSK (zdroj: ČSÚ)
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Vývoj počtu živě narozených dětí v kraji měl do roku 2008 vzestupnou tendenci, meziroční pokles je 
zřejmý od roku 2009. V roce 2010 se v kraji narodilo 13 099 dětí, dle projekce ČSÚ z roku 2009 bude 
pokles pokračovat i v následujícím období. Ve srovnání s rokem 2010 se v roce 2023 počet nově 
narozených dětí odhaduje na 11 202, což je o 1 897 méně, a tedy pokles o 14,5 %.

Věková skupina 3-5 let

V této věkové skupině došlo jako v jediné v období let 2005-2010 k růstu počtu dětí, a to absolutně 
o 4 052 dětí, což představuje 12,1 %. Tento růstový trend kulminoval v roce 2012 (nárůst ve srovnání 
s rokem 2010 o 2 328 dětí, tj. o 6,2 %), dále by měl mírně klesat. V porovnání s rokem 2010 by však 
v roce 2020 měl být počet dětí v této věkové kategorii téměř shodný, odhad předpokládá pokles pouze 
o 118 dětí (0,3 %).

Věková skupina 6-14 let

Setrvalý pokles již dlouhodobě vykazuje věková skupina 6–14letých, odpovídající žákům základních škol. 
Od roku 2011 by se však tento klesající trend měl obrátit a ve výhledu do roku 2020 by měly počty dětí 
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v této kategorii růst. Do roku 2016 bude tento růst činit ve srovnání s rokem 2010 absolutně 9 696 
obyvatel, což představuje nárůst o 9,6 %, do roku 2020 ještě o dalších 4,5 p. b. (5 016 žáků), a přibližuje 
se tak stavu v roce 2006.

Věková skupina 15-18 let

Rovněž u skupiny 15-18letých dochází, s výjimkou roku 2003, k trvalému poklesu počtu mladých lidí. 
V roce 2010 se jedná o největší meziroční pokles, a to o 4 584 osob, tj. o 7,5 %. Celkově ve sledovaném 
období 2005-2010 činil pokles 11 928 mladých lidí, což je 17,3 %. Klesající trend bude pokračovat 
až do roku 2017 (pokles o dalších 12 537 osob, tj. 22,1 %). Příčinou je postup populačně slabých ročníků 
do této věkové kategorie. Tento předpokládaný stav bude mít vliv na naplněnost středních škol, a s tím 
související otázky efektivity financování středního školství v MSK. V období 2017-2020 dojde k mírnému 
růstu v této skupině, a to o 1 811 (4,1 %).

Věková skupina 19-21 let

V této věkové skupině došlo jen k mírnému poklesu, o 1 161 tj. 2,2 % (období 2005-2010). Tento pokles 
však dle prognózy bude v dalších letech mnohem výraznější a do roku 2020 se odhaduje o dalších 17 912 
obyvatel, tedy o cca 35 % ve srovnání s rokem 2010. Rovněž v této kategorii je příčinou nástup populačně 
slabších ročníků.

Tabulka 2 - Počet škol a školských zařízení v MSK podle jejich druhů a počet dětí v nich za školní roky 2009/2010 –
2012/2013 (30. 9. 2012), zdroj OŠMS

Školní rok

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Vzdělávací soustava

Počet 
škol/školský
ch zařízení

Počet dětí Počet 
škol/školský
ch zařízení

Počet dětí Počet 
škol/školský
ch zařízení

Počet dětí

Mateřské školy 467 38 136 464 39 333 471 40 298

Základní školy 451 97 232 448 96 651 442 97 006

Střední školy + Konzervatoř 154 66 511 149 62 341 143 51 824

Celkem 1072 201 879 1 061 198 325 1 056 189 128

Střediska volného času 29 30 32

Dětské domovy 19 19 19

Dětské domovy se školou 2 2 2

Diagnostické ústavy 2 2 2

Výchovné ústavy 2 2 2

D
ru
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Krajské zařízení pro DVPP 
a informační centrum

1 1 1

Pozn. Počet dětí v denní formě studia
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Tabulka 3  Počet škol a školských zařízení v MSK s rozdělením na okresy

V tom okresy

M
S

K
 C

E
L
K

E
M

B
ru

n
tá

l

F
rý

d
e
k-

M
ís

te
k

K
a
rv

in
á

N
o
vý

 
Ji

čí
n

O
p
a
v
a

O
st

ra
va

mateřské školy 471 56 98 85 61 80 91

základní školy 443 44 88 69 70 82 90

střední školy 143 15 21 31 15 20 41

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pro 
preventivně výchovnou péči

25 3 3 4 4 5 6

Graf 2 – Procentuální rozložení jednotlivých druhů škol a školských zařízení 

Procentuální rozložení škol a školských zařízení

2%
13%

41%

44%

MŠ

ZŠ

SŠ

DD DÚ

Tabulka 4 - Počet dětí a žáků ve školách v MSK (k 30. 9.  2012) s rozdělením na okresy zdroj OŠMS

V tom okresy
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mateřské školy 40 298 3 145 7 590 7 488 5 293 6 408 10 374

základní školy 97 006 7 546 17 231 19 886 12 504 14 735 25 104

střední školy 51 824 4 496 7 143 11 460 5 625 6 665 16 435

celkem 189 128 15 187 31 964 38 834 23 422 27 808 51 913

Do počtu žáků středních škol jsou započítávání pouze žáci v denní formě vzdělávání bez nástavbového 
a zkráceného studia
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33 VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ SSTTRRAATTEEGGIIEE PPRREEVVEENNCCEE SSOOCCIIÁÁLLNNĚĚ PPAATTOOLLOOGGIICCKKÝÝCCHH JJEEVVŮŮ UU DDĚĚTTÍÍ AA MMLLÁÁDDEEŽŽEE

VV MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÉÉMM KKRRAAJJII NNAA OOBBDDOOBBÍÍ 22000099--22001122

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se opírala, stejně jako tomu bude v období 
nadcházejícím, o Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 
MŠMT. Součástí tohoto dokumentu byly postupně další 4 dokumenty – 1. akční plán realizace Strategie 
protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005 – 2006, 2. akční plán realizace Strategie 
protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2007 – 2008, Zpráva o plnění 1. akčního plánu 
realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005 - 2006 a Zpráva 
o plnění 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 
2007 - 2008. Zprávy o plnění akčních plánů vypovídají o všech statistických údajích, opatřeních 
a činnostech v dané oblasti v kraji. 

Zhodnocení krajských specifických cílů:

Cíle z období 2009-2012

 Efektivní primární prevence rizikového chování jevů u dětí a mládeže
 Zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence
 Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do preventivních aktivit v kraji 
 Informování veřejnosti v kraji o výskytu rizikového chování a o realizovaných opatřeních 
 Podpora výzkumu a aktuálního monitoringu výskytu rizikového chování jevů a následná aplikace 

získaných poznatků v praxi

Zhodnocení dle jednotlivých oblastí

Oblast koordinační
Odboru školství, mládeže a sportu, KÚ MSK se v daném období ze stanovených krátkodobých cílů 
podařilo na velmi dobré úrovni spolupracovat po vertikální linii se všemi subjekty v oblasti prevence 
(MŠMT Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy; Krajský úřad, Odbor školství, mládeže 
a sportu; Pedagogicko psychologická poradna; školní metodik prevence - viz kapitola č. 5, str.11). 
Spolupráci je nutno v dalších obdobích udržovat minimálně na dosažené úrovni. Kromě základní páteře 
subjektů působících v dané oblasti se zvýraznila spolupráce s Odborem sociálních věcí, KÚ MSK, který 
má ve své kompetenci sekundární a terciární drogovou prevenci a oblast managementu prevence 
kriminality. Zástupce odboru školství, mládeže a sportu – krajský školský koordinátor prevence 
je členem pracovní skupiny protidrogové prevence a pracovní skupiny prevence kriminality, které byly 
zřízeny radou kraje.

V celém období let 2009 - 2012 byl kladen velký důraz na sledování a sběr informací o neziskových 
subjektech poskytujících služby v oblastech jak specifické, tak nespecifické primární prevence rizikového 
chování. Byla vytvořena databáze, prostřednictvím níž jsou pravidelně předávány informace zejména o 
finančních příležitostech. 

Oblast metodická
Úroveň preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních je každoročně vyhodnocována 
prostřednictvím Závěrečných zpráv o splnění školních preventivních strategií, které jsou přístupné 
veřejnosti na webových stránkách Moravskoslezského kraje (http://verejna-sprava.kr-
moravskoslezsky.cz/mas_0504.html).
Ze zmiňovaných zpráv vyplývá, že výskyt sociálně patologických jevů má dle analýzy dat, téměř 
ve všech sledovaných případech vzrůstající tendenci. Výsledky analýzy jsou součástí Přílohy 1, str. 18.

Na základě této evaluace je prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu a dalších subjektů páteřní 
sítě (MŠMT – Krajský úřad – pedagogicko-psychologické poradny - školy) určována další školní strategie 
a metodika pro nadcházející školní rok.
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Oblast dotační
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační řízení na podporu aktivit v oblasti 
prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu. Rovněž Moravskoslezský kraj ze 
svého rozpočtu podporuje preventivní aktivity. V roce 2012 je dotační titul poprvé vyhlášen na období 
školního roku s tím, že budou finanční prostředky uvolňovány jednou za dva roky. V době, kdy není 
vyhlášen dotační program na podporu preventivních aktivit, je podporována oblast EVVO. 
Výši finančních prostředků znázorňuje tabulka 5.

Tabulka 5 – Výše finančních prostředků uvolněných MSK na dotační řízení v obdobích 2005-2008 

Rok Z prostředků MŠMT ČR v Kč Z prostředků MSK v Kč

2005 1 788 000 1 300 000

2006 1 723 000 1 300 000

2007 1 772 000 1 300 000

2008 1 894 000 1 300 000

2009 1 994 000 1 300 000

2010 597 785 1 000 000

2011 542 000 0

2012, 2012/2013* 947 712 1 560 000
                 * MSK vyhlásil dotace na šk. rok 2012/2013

Graf 1 – Výše finančních prostředků v dotačních titulech (v tis.)
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Oblast vzdělávací
V období 2009-2012 bylo především pedagogickým pracovníkům nabídnuto akreditované vzdělávání 
prostřednictvím 3 organizací, které působí na území Moravskoslezského kraje – Ostravská univerzita v 
Ostravě, Centrum nové naděje, o.s. a občanským sdružením AVE. Ti nabízeli více jak 250 hodinové 
specializační studium pro pedagogy. Za toto období bylo proškoleno více jak 170 pedagogů. V tomto 
rozsahu vzdělávání bylo proškoleno v rámci projektu, na který získal Moravskoslezský kraj z Evropského 
sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 mil. Kč a díky tomu 
proškolil 60 pedagogických pracovníků z našeho kraje. Jiná organizace nabízela vzdělávací aktivity 
v menším hodinovém rozsahu. Do této oblasti bezpochyby patří i pravidelné pořádání dvoudenních 
krajských konferencí k primární prevenci, které ve sledovaném období proběhly 4x.
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44 VVÝÝCCHHOODDIISSKKAA SSTTRRAATTEEGGIIEE PPRREEVVEENNCCEE RRIIZZIIKKOOVVÉÉHHOO CCHHOOVVÁÁNNÍÍ UU DDĚĚTTÍÍ AA MMLLÁÁDDEEŽŽEE

VV MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÉÉMM KKRRAAJJII

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018
vychází ze závěrů pravidelných jednání s metodiky prevence v PPP, z dlouhodobých cílů stanovených 
strategiemi nadresortních orgánů. Je v souladu s krajskými strategickými dokumenty, které lze rovněž 
zahrnout do problematiky rizikového chování.

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2009 – 2012, 
schválená zastupitelstvem kraje dne 14. 10. 2009, č. usnesení 7/668.

4.1 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ
2011-2014

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011 – 2014 je klíčový dokument 
Moravskoslezského kraje pro danou oblast. Vychází z Národní strategie protidrogové politiky na období 
2010 – 2018 , která byla schválena usnesením vlády č. 340 ze dne 10. května 2010. Hlavní funkce krajské 
protidrogové strategie jsou: vymezení základních principů a cílů v protidrogové prevenci, stanovení priorit 
krajské protidrogové politiky pro všechny v protidrogové prevenci zainteresované subjekty a v neposlední 
řadě propojení veřejné správy, s krajskou samosprávou, obecními samosprávami a propojení státního 
i nestátního sektoru, na všech úrovních realizace protidrogové politiky v kraji.

S ohledem na problematiku omamných a psychotropních látek patřící do spektra rizikových projevů
chování, jsou oba strategické dokumenty Moravskoslezského kraje úzce propojeny. Na plnění jednotlivých 
akčních plánů se v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podílí jak odbor sociálních věcí, 
kterému přísluší řešení této problematiky, tak odbor školství, mládeže a sportu, který má ve své gesci 
primární prevenci rizikového chování, zaměřenou na děti a mládež a v neposlední řadě také odbor 
zdravotnictví. 

4.2 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012–
2016

Koncepce prevence kriminality v Moravskoslezském kraji na léta 2012–2016 je strategickým dokumentem, 
který definuje cíle a priority preventivní politiky v rámci krajské úrovně systému prevence kriminality 
(schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2177 dne 6. 6. 2012). Vychází ze Strategie prevence 
kriminality na léta 2012 až 2015 (vytvořilo ministerstvo vnitra) a závěrů provedených analýz (analýza 
kriminality, socio-demografická analýza, institucionální analýza, SWOT analýza). Mezi hlavní cíle tohoto 
dokumentu patří vytvoření komplexního systému prevence realizovaného na všech úrovních, včetně 
efektivního financování preventivních opatření. Dalším záměrem je zajištění dostatečné informovanosti 
veřejnosti o problematice prevence kriminality a tím posílení pocitu bezpečí občanů a kvality života 
v Moravskoslezském kraji.

4.3 STRATEGIE ROMSKÉ INTEGRACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011-2014
Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období  2011 – 2014 (dále jen 
„Strategie“) byla schválena zastupitelstvem kraje usn. č. 18/1567 na jeho zasedání dne 23. 3. 2011. 
Strategie vymezuje hlavní oblasti v rámci integračních aktivit romské komunity Moravskoslezského kraje, 
definuje priority v oblasti integračních aktivit, navrhuje jednotlivá opatření k hlavním oblastem řešení této 
problematiky a v neposlední řadě také aktualizuje informace o současném stavu příslušníků romských 
komunit Moravskoslezského kraje. 

Strategie byla připravována ve spolupráci se zástupci obcí s rozšířenou působností, se zástupci nestátních 
neziskových organizací realizujícími aktivity pro příslušníky romských komunit na území kraje a se zástupci 
Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Strategie byla vypracována také ve spolupráci 
s odborem školství, mládeže a sportu a odborem zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlavními oblastmi řešení Strategie ve vztahu k romským komunitám žijícím na území Moravskoslezského 
kraje jsou oblast vzdělávání a rovného přístupu ke vzdělávání na území kraje, problematika bydlení na
území Moravskoslezského kraje, problematika zaměstnanosti ve vztahu sociálně vyloučeným příslušníkům 
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romských komunit kraje, zdravotní péče ve vztahu k sociálně vyloučeným romským komunitám a rizikové 
formy chování s ohledem na život v sociálně vyloučených lokalitách na území kraje. 

4.4 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2012

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012 představuje
klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace
systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství.
Dlouhodobý záměr kraje je zpracováván na základě § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a taktéž v souladu
s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 
a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.
Východiskem pro tvorbu krajského dlouhodobého záměru byl Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2008 (dále DZ MSK 2008), na nějž nový záměr navazuje, 
a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (2011–2015), který 
vymezuje strategické tendence, cíle a rámcová kritéria rozvoje regionálního školství pro dané období. 
Současně je dokument zpracován v souladu s dalšími klíčovými strategickými dokumenty kraje – zejména 
Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016.

4.5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK

Je zpracovávaná každoročně v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ustanoveními § 4 – 6 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.

55 KKOOOORRDDIINNAACCEE PPRRIIMMÁÁRRNNÍÍ PPRREEVVEENNCCEE VV MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÉÉMM KKRRAAJJII

Koordinace primární prevence u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji je plně s v souladu se systémem 
primární prevence v České republice. Vychází z platného metodického doporučení k primární prevenci 
rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28. Ve 
struktuře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je primární prevence garantována především odborem 
školství, mládeže a spotu, oddělením mládeže a sportu, konkrétně krajským koordinátorem prevence 
rizikového chování v pracovním úvazku 1,0. Je vykovávaná jak v přenesené, tak v samostatné působnosti. 

Mezi hlavní aktivity krajského školského koordinátora prevence patří:

 Koordinace naplňování státní politiky v oblasti primární prevence, včetně participace při dotačních 
řízeních

 Velmi úzká spolupráce s krajskými koordinátory prevence ostatních krajů
 Koordinace naplňování stanovené krajské politiky v oblasti primární prevence
 Vyhlašování dotačních řízení na podporu programů prevence rizikového chování
 Činnost v tématických pracovních skupinách – pro prevence kriminality a pro protidrogovou 

politiku
 Tvorba a naplňování strategických dokumentů v oblasti primární prevence
 Monitoring výskytu rizikového chování ve školách i v populaci od roku 2001 – příprava podkladů 

pro vedení kraje
 Zajištění webových stránek pro školy a veřejnost v oblasti primární prevence
 Velmi úzká spolupráce se všemi subjekty ve vertikální rovině, hlavně s metodiky prevence v PPP
 Spolupráce s řediteli škol za účelem nastavení efektivního řešení rizikových projevů chování
 Zapojování se do evropských projektů – Vytváření pozitivního prostředí ve školách
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V horizontální linii je primární prevence metodicky zajišťována krajským školským koordinátorem 
prevence rizikového chování. Ten úzce spolupracuje s metodiky prevence působící v pedagogicko 
psychologických poradnách, které jsou jako příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje zřízeny 
v každém okresním městě se samostatným ředitelstvím. Metodici v poradnách pak vedou školní metodiky 
prevence.

Ve vertikální linii je udržována a postupně nově navazována spolupráce se všemi organizacemi, jejichž 
cílovou skupinou jsou děti a mládež ohroženi rizikovým chováním a jejich následky. V posledním období 
byla navázaná spolupráce s Probační a mediační službou, Státním zastupitelstvím, PČR, zástupci OSPOD,
Krizovým centrem v Ostravě, Ostravskou univerzitou – Centrem dalšího vzdělávání… apod. Tato polupráce 
není vázaná legislativně ani smluvně. 

V rámci Krajského úřadu zasahuje problematika primární prevence u dětí a mládeže rovněž do odboru 
sociálních věcí a odboru zdravotnictví 

 Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále „OSV“)

Odpovídá za řešení sociální prevence včetně protidrogové politiky, prevence kriminality a integrace osob 
žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Moravskoslezském kraji. V rámci tohoto odboru pracuje na 
oddělení sociálních služeb krajský protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality a koordinátor 
pro národnostní menšiny a romské záležitosti, ti mimo koordinačních preventivních procesů poskytují
v tomto směru i metodickou pomoc obcím s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje. Odbor 
sociálních věcí připravuje každoročně dotační řízení na podporu programů v oblasti protidrogové prevence, 
v oblasti prevence kriminality, a v oblasti zajištění rozvoje sociálních služeb. 

 Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále „OZ“)

Zabezpečuje provádění kontrol nestátních zdravotnických zařízení na dodržování povinností vyplývajících 
ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 
dále zabezpečuje účast zástupce krajského úřadu při zneškodňování nepoužitelných návykových látek 
a sděluje Ministerstvu zdravotnictví údaje o zneškodněných návykových látkách za uplynulý kalendářní rok. 
Mimo to zajišťuje záchytnou službu prostřednictvím protialkoholních záchytných stanic zřizovaných 
Moravskoslezským krajem. Současně Moravskoslezský kraj nepřetržitě od roku 2003 poskytuje dotaci 
na provoz protialkoholní záchytné stanice provozované Městkou nemocnicí Ostrava, p. o. Dále OZ 
projednává v 1. stupni správní delikty spáchané ve zdravotnických zařízeních mimo lékárenská, týkající se 
nedodržení povinností při skladování návykových látek i zařízení k jejich výrobě, při neprovedení 
zneškodnění nepoužitelných návykových látek i odpadů je obsahujících, nejsou-li plněny povinnosti 
evidence a dokumentace o návykových látkách, případně není-li uložena dokumentace o těchto látkách 
a při neplnění oznamovací povinnosti zjištěných závažných nesrovnalostí při přebírání návykových látek. 
Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi je OZ odvolacím orgánem nebo rozhoduje 
na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů).

Krajský školský koordinátor prevence rizikového chování je aktivním členem Pracovní skupiny protidrogové 
prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen PSPP) jejíž náplní je úzká spolupráce a kooperace zástupců 
všech institucí zainteresovaných do protidrogové prevence, za účelem zpracování a následného naplňování 
Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014 a při implementaci Národní 
strategie protidrogové politiky na léta 2010–2018. Mimo tyto stěžejní úkoly se pracovní skupina 
protidrogové prevence zabývá mapováním a vyhodnocováním situace v oblasti užívání drog. V návaznosti
na monitorování aktuální drogové scény a posouzení kvality služeb v oblasti protidrogové prevence, 
hodnotí PSPP žádosti o dotace tak, aby finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje byly 
vynakládány účelně a efektivně. Členové PSPP jsou navrženi výhradně z řad odborníků, aby při řešení 
aktuálních problémů protidrogové prevence bylo možné zachovat komplexní, multidisciplinární 
a mezioborový přístup.

Dále je krajský koordinátor prevence členem Pracovní skupiny prevence kriminality, jejíž činností je 
naplňování preventivní politiky kraje v oblasti prevence kriminality (dále jen PSPK). Byla zřízena usnesením 
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rady kraje (dále jen „RK“) č. 180/6424 ze dne 4. 6. 2008. V roce 2012 bylo na základě usnesení RK 
č. 103/6739  ze dne 14. 2. 2012 rozšířeno složení pracovní skupiny z původních 9 na celkem 12 členů. 
Jsou v ní zastoupeni odborníci, kteří se orientují na různé oblasti řešení problematiky trestné činnosti 
a dalších projevů rizikového chování včetně předcházení jejich vzniku. Členové PSPK se podílejí 
na zpracování podkladů pro vyhlášení dotačních programů zaměřených na podporu aktivit z oblasti 
prevence kriminality, včetně nominace projektů, které mají být v rámci nich podpořeny. Dále patří do její 
působnosti také spolupráce při přípravě tématického strategického materiálu - Koncepce prevence 
kriminality a to jak při vymezení priorit kraje pro oblasti prevence kriminality, tak také v rámci průběžného 
monitorování a vyhodnocování plnění cílů koncepce.

66 FFIINNAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ AAKKTTIIVVIITT VV OOBBLLAASSTTII PPRRIIMMÁÁRRNNÍÍ PPRREEVVEENNCCEE

6.1 DOTAČNÍ ŘÍZENÍ
V rámci přenesené působnosti jsou v této strategii sledována data z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. V roce 2009 proběhlo poslední decentralizované dotační řízení MŠMT, kdy byly finanční 
prostředky rozdělovány dle počtu dětí do jednotlivých krajů a krajské úřady pak tyto finanční prostředky 
rozdělovaly ve vlastních dotačních řízeních. Vývoj rozdělených finančních prostředků z centrální úrovně je 
graficky znázorněn v grafu č. 3. Stejně tak je možné sledovat rozdělování finančních prostředků na 
primární prevenci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V roce 2011 Moravskoslezský kraj z důvodu 
celkových úspor v rozpočtu nepodpořil programy primární prevence. Záměrem kraje je vyhlašovat dotační 
řízení na podporu primární prevence co dva roky, kdy se bude střídat s podporou do oblasti 
Environmentálního výchovy a vzdělávání. S ohledem na rozdíl mezi kalendářním rokem a školním rokem 
budou oba dotační tituly se vyhlašovány vždy na jeden školní rok. 

Tabulka 5 – Vývoj poskytnutých finančních prostředků na specifickou primární prevenci z MŠMT a MSK

Rok Z prostředků MŠMT ČR v Kč Z prostředků MSK v Kč

2005 1 788 000 1 300 000

2006 1 723 000 1 300 000

2007 1 772 000 1 300 000

2008 1 894 000 1 300 000

2009 1 994 000 1 300 000

2010 597 785 1 000 000

2011 542 000 0

2012, 2012/2013* 507 866 1 560 000
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Graf č. 3 – Vývoj rozdělených finančních prostředků z MŠMT a MSK
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Nezanedbatelnou částku poskytuje Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu na podporu školních 
psychologů či školních speciálních pedagogů. Částka roste adekvátně s počtem poradenských pracovišť. 
Finančně tedy kraj podporuje k 30. 9. 2012 celkem 73 poradenských pracovišť na školách zřizovaných 
Moravskoslezským krajem částkou 3,5 mil Kč a v návrhu rozpočtu na rok 2013 se počítá s částkou 
5,150 tis. Kč.

77 IINNSSTTIITTUUCCIIOONNÁÁLLNNÍÍ AANNAALLÝÝZZAA AA SSÍÍŤŤ SSLLUUŽŽEEBB VV MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÉÉMM KKRRAAJJII

Institucionální analýza se zaměřuje na činnost subjektů působících na poli primární prevence specifické 
i nespecifické. Konkrétní zařízení včetně kontaktů jsou součástí přílohy 2.

Tabulka 6 – (zdroj OŠMS)
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centra primární prevence a zařízení poskytující aktivity 
v oblasti primární prevence 13 2 2 4 0 2 3

pedagogicko psychologické poradny 6 1 1 1 1 1 1

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 32 5 6 11 4 3 9

Celkem 58 9 9 16 5 6 13

V MSK funguje 13 zařízení poskytujících služby primární prevence v obecné rovině (specifické 
i nespecifické).

Z toho pouze dvě zařízení nabízí 5 certifikovaných programů prevence zneužívání návykových látek. Tyto 
certifikace byly v roce 2008 pozastaveny a dosud neobnoveny. Více viz příloha č. 3.

Do této analýzy nejsou zahrnuty neziskové organizace, které pracují v oblasti volnočasových aktivit, jako 
jsou Junák, turistické oddíly, a pod. Zahrnuty jsou pouze nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které 
jsou registrované jako sociální služba. 

Adresář organizací tvoří přílohu č. 2
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88 SSWWOOTT AANNAALLÝÝZZAA

Ke stanovení priorit, hlavních a dílčích problémů k řešení byla využita SWOT analýza. Identifikuje silné 
a slabé stránky systému prevence, dále také příležitosti a hrozby. Do tvorby SWOT analýzy byli přizváni 
metodici v pedagogicko psychologických poradnách, zástupci škol a školských zařízení, dětských domovů, 
zástupci obcí a nestátního neziskového sektoru, působící ve službách. Celkem se do SWOT analýzy zapojilo 
25 subjektů.

Silné stránky Slabé stránky

- existence krajských strategií (strategie protidrogové 
politiky kraje, strategie prevence rizikového chování, 
strategie prevence kriminality, které jsou v souladu)

- existence funkčních míst pracovníků krajského 
úřadu zajišťujících oblast prevence rizikových projevů 
chování (krajský školský koordinátor prevence, krajský 
protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality, 
koordinátor pro národnostní menšiny, kteří úzce 
spolupracují) 

- existence poradenských pracovišť ve školách –
v roce 2011 je 93 fungujících pracovišť, kde je zajištěna 
služba školního psychologa či speciálního pedagoga 

- fungující vertikální síť ( MŠMT-KŠKP-MP PPP-
ŠMP)

- fungující preventivní tým MSK tvořený krajským 
koordinátorem a metodiky prevence v PPP

- finanční podpora specifické primární prevence na 
úrovni KÚ MSK (co dva roky)

- pravidelný a aktuální monitoring výskytu rizikového 
chování a jeho řešení

- široká síť NNO a středisek volného času v oblasti 
specifické i nespecifické prevence

- nabídka programů efektivní primární prevence
- nabídka akreditovaných vzdělávacích aktivit v 

MSK v oblasti prevence

- transformace dotačního systému MŠMT
- legislativní opora pro KŠKP a MP v PPP
- formální přístup ČŠI k problematice primární 

prevence rizikového chování
- systém udělování certifikací kvalitním programům 

v oblasti PRCH
- nedostatečná mezirezortní komunikace a 

spolupráce na úrovni měst a obcí
- slabá systémová podpora ŠMP (legislativní, finanční, 

vedení školy; neexistující úlevy z přímé vyučovací 
povinnosti pro ŠMP (nedostatečný prostor mezi 
požadavky na výkon činností včetně administrativní 
zátěže a časem k tomu vymezeným) 

- absence supervize preventivních týmů a preventivních 
programů

- vysoká administrativní zátěž pro ŠMP
- nedostatečná práce TU v prevenci rizikového chování
- podceňování problematiky rizikového chování mezi 

pedagogy
- nedostatečné vzdělání pedagogů v „nových 

trendech“ rizikového chování
- neschopnost škol definovat zakázku preventivního  

či intervenčního programu
- SVP - slabá participace v oblasti preventivních 

aktivit, nedostatečné personální obsazení 

Příležitosti Hrozby

- fundraising a možnost financování prevence
z dotací

- komunitní plánování sociálních služeb a zapojování 
spádových škol 

- existence škol „dobré praxe
- nabídka kvalitních dlouhodobých preventivních 

programů pro všechny cílové skupiny
- zavedení tématu primární prevence rizikového 

chování do studijních programů zejména na 
pedagogických fakultách univerzit

- SVI – systém včasné intervence
- systematická práce a spolupráce s rodiči a 

rodinou
- mediální obraz – spolupráce s médii
- příležitosti k setkávání preventistů
- přijetí zodpovědnosti rodičů a pedagogů za sociální 

klima

- trend ústředních orgánů ke snižování dotačních 
finančních prostředků pro danou problematiku

- snižující se finanční prostředky ve školství
- nesystémové financování preventivních 

programů škol
- riziko profesního vyhoření pracovníků v oblasti 

prevence ve všech rovinách
- legislativní neukotvení fungujícího systému 

spolupráce MŠMT,  KŠKP a MP v PPP
- úbytek preventivních aktivit Policie ČR a M Policie
- pokles kvality externích realizátorů preventivních 

aktivit
- komercializace prevence
- slučování škol a tříd v rámci optimalizace sítě škol
- nespolupracující rodiče (rodiny)
- negativní vliv médii
- rozvoj nových forem rizikového chování
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99 PPOOJJEETTÍÍ SSTTRREETTEEGGIIEE PPRREEVVEENNCCEE RRIIZZIIKKOOVVÉÉHHOO CCHHOOVVÁÁNNÍÍ UU DDĚĚTTÍÍ AA MMLLÁÁDDEEŽŽEE VV MMSSKK NNAA LLÉÉTTAA

22001133 –– 22001188

 Základní principy:
1. vytýčení základních dlouhodobých a krátkodobých cílů prevence rizikového chování jako podklad pro 
dlouhodobý strategický dokument 

2. koordinace propojování horizontální a vertikální úrovně (státní správy a státních i nestátních organizací, 
které realizují služby v oblasti prevence rizikového chování)

 Cílové skupiny
Cílem pro naplnění vize a cílů strategie prevence v Moravskoslezském kraji je ve své územní působnosti 
zajistit komplexnost a efektivitu fungujících preventivních aktivit a také doplnit chybějící aktivity zaměřené 
na tyto cílové skupiny:

 Děti a žáci, rodiče či zákonní zástupci

 Pedagogové

 Veřejnost (rodina, rodiče, komunita)

 Specifické cílové skupiny – poskytovatelé  služeb primární prevence

Toto je zohledněno v opatřeních, které Moravskoslezský kraj realizuje prostřednictvím svých aktivit, a to 
zejména v oblastech dotační politiky, metodické a koordinační činnosti a při podpoře vzdělávacích aktivit.

9.1 DĚTI A MLÁDEŽ
Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za vlastní chování 
a způsob života v míře přiměřené jeho věku, tzn. dítě

 s posílenou duševní  odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům

 schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí při vědomí všech alternativ

 s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi

 schopné řešit problémy, případně schopné nalézt pomoc při jejich řešení 

 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek

 otevřené a pozitivně nastavené k sociálním vztahům

 aktivně přijímající zdravý životní styl ( životospráva, sportovní a kulturní aktivity).

Na efektivitu naplnění těchto cílů mají zásadní vliv rodiče či zákonní zástupci, kteří v rámci primární
prevence představují jednu z nejdůležitějších cílových skupin.

9.2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, 
psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji 
sebeuvědomění dětí a žáků a je schopen vzdělávat za aktivní účasti dětí a žáků. 

Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chování vyžaduje systémovou 
a koordinovanou připravenost realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních.
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9.3 VEŘEJNOST
Cílem je aktivní zapojení veřejnosti do prevence rizikového chování, a to prostřednictvím dostatečného 
informování a aktivit specificky zaměřených na tuto cílovou skupinu. Stejně tak je cílem přijetí 
zodpovědnosti za vlastní chování jako zdroj odkazu dalším generacím

9.4 SPECIFICKÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Mezi specifické cílové skupiny řadíme především poskytovatele preventivních aktivit, kteří působí 
ve školách či školských zařízeních:

 metodik prevence v Pedagogicko psychologické poradně

 školní metodici prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských zařízeních)

 nestátní neziskové organizace zabezpečující zejména aktivity, které v systému prevence chybí
(např. péče o mladé toxikomany, raná péče pro děti, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 
sociální situace).

Důležité je i zapojení a spolupráce všech zainteresovaných subjektů jak resortu školství (PPP, SVP apod.), 
tak i resortů participujících na primární prevenci (státní instituce, KHS, Policie ČR, PMS, PPP, OSPOD, 
univerzity … apod.).

 Specifické cíle - dlouhodobé
Konkrétní opatření, činnosti, zodpovědnost a ukazatele měřitelnosti řeší Strategie prevence rizikového 
chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018. národní strategie primární 
prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
období 2013 – 2018.

DDlloouuhhooddoobbýýmmii ccííllyy kkrraajjsskkéé ssttrraatteeggiiee pprreevveennccee jjssoouu ttyyttoo oobbllaassttii::

1. Efektivní primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže

2. Zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence, podpora vzdělávání 
a rozvoje vzdělávacích programů v oblasti prevence rizikového chování

3. Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do preventivních aktivit v kraji 

4. Informování veřejnosti v kraji o výskytu rizikového chování a o realizovaných opatřeních

5. Podpora výzkumu a aktuálního monitoringu výskytu rizikového chování a následná 
aplikace získaných poznatků v praxi
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1100 SSTTRRAATTEEGGIIEE PPRREEVVEENNCCEE RRIIZZIIKKOOVVÉÉHHOO CCHHOOVVÁÁNNÍÍ UU DDĚĚTTÍÍ AA MMLLÁÁDDEEŽŽEE VV MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÉÉMM

KKRRAAJJII NNAA OOBBDDOOBBÍÍ 22001133--22001188

Následující prioritní oblasti podpory vychází ze zpracovaných analýz a monitorování rizikového chování 
u dětí a mládeže v MSK:

Oblast 1 

Efektivní specifická primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže

Opatření Realizace stávajících programů specifické primární prevence rizikového chování u dětí 
a mládeže

Činnost udržení stávajících aktivit specifické primární prevence rizikového chování u dětí 
a mládeže potřebných pro zajištění školních preventivních strategií ve školách 
v Moravskoslezském kraji

finanční podpora kvalitních programů specifické primární prevence rizikového chování 
u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji

existence evaluačního systému v programech primární prevence rizikového chování 
u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji

Termín 
realizace

průběžně

Odpovídá odbor školství mládeže a sportu, krajský školský koordinátor prevence

Ukazatel 
plnění

Ad 1)

počet realizovaných programů

počet oslovených dětí, žáků a studentů na školách

počet akcí pro rodiče či zákonné zástupce dětí, žáků a studentů zaměřených na prevenci 
rizikového chování 

počet školních poradenských pracovišť

Ad 2)

počet přihlášených a podpořených projektů organizací poskytující služby v oblasti 
specifické primární prevence

Ad 3) 

nastavení jasných kritérií k hodnocení efektivity primární prevence

zařazení těchto kritérií do dotazníku k vyhodnocování Školních preventivních strategií
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Oblast 2 

Zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence, podpora 
vzdělávání a rozvoje vzdělávacích programů v oblasti prevence

Opatření Zajištění odborného růstu subjektů vstupujících do oblasti primární prevence rizikového  
chování u dětí a mládeže včetně pedagogických pracovníků (v rámci priorit 
vyhlašovaných dotačních programů)

Činnost realizace a podpora odborných a metodických vzdělávacích aktivit pro metodiky 
prevence v PPP a školní metodiky prevence

finanční podpora postgraduálního vzdělávání  školních metodiků prevence 

finanční podpora dlouhodobého vzdělávání (min. 250 hodin) pedagogických pracovníků 
působících v oblasti prevence rizikového chování 

podpora vzdělávání celých pedagogických týmů v oblasti prevence rizikového chování –
tzv. „Sborovny“

podpora vzdělávání pro rodičovskou veřejnost

Termín 
realizace

průběžně

Odpovídá odbor školství mládeže a sportu, krajský školský koordinátor prevence

Ukazatel 
plnění

Ad 1)

počet uskutečněných metodických a odborných aktivit pro metodiky prevence v PPP a 
školní metodiky prevence

Ad 2)

počet přihlášených a počet úspěšných absolventů dalšího vzdělávání v oblasti prevence 
rizikového chování (Specializační studium pro školní metodiky prevence)

Ad 3)

počet přihlášených a počet podpořených projektů na vzdělávání pracovníků v oblasti 
prevence rizikového chování

Ad 4)

počet přihlášených a počet úspěšných absolventů dlouhodobého studia v oblasti 
prevence rizikového chování 

Ad 5)

počet přihlášených a počet podpořených projektů na vzdělávání pro rodičovskou 
veřejnost
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Oblast 3 

Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do preventivních aktivit v kraji

Opatření 1. Spolupráce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s ústředními orgány státní 
správy v oblasti prevence rizikových projevů chování

2. Meziodborová spolupráce v rámci Krajského úřadu MSK

3. Spolupráce Moravskoslezského kraje s představiteli obcí 

4. Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti specifické 
primární prevence

úzká spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v oblasti 
prevence rizikového chování

spolupráce s věcně příslušnými ministerstvy (Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra)

úzká spolupráce odboru školství, mládeže a sportu s Odborem sociálních věcí 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zejména v oblasti preventivních aktivit

úzká spolupráce odboru školství, mládeže a sportu s Odborem zdravotnictví Krajského 
úřadu MSK zejména v oblasti léčby

pravidelné podávání informací o aktuálním stavu výskytu rizikového chování u dětí 
a mládeže ve školách

členství v multidisciplinárním Týmu pro mládež vedeným Magistrátem města Ostravy

Činnost

metodická, koncepční a koordinační podpora realizace školních preventivních strategií 
na úrovni škol a školských zařízení

osobní návštěva krajského školského koordinátora prevence nebo krajského 
protidrogového koordinátora v jednotlivých zařízeních poskytujících služby specifické 
primární prevence v kraji

Termín 
realizace

průběžně

Odpovídá odbor školství, mládeže a sportu, krajský školský koordinátor prevence, odbor 
sociálních věcí, krajský protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality

Ukazatel 
plnění

Ad 1)

účast na pracovních poradách a jednáních  pořádaných MŠMT 

participace na dotačních řízeních pro oblast prevence rizikového chování vyhlašované 
MŠMT

participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky – v programech 
primární prevence, budou-li ji resorty vyžadovat

Ad 2)

meziodborová (telefonická, e-mailová, ústní) jednání o aktuálních problémech v oblasti
protidrogové prevence a politiky
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členství v pracovní skupině protidrogové prevence

členství v pracovní skupině prevence kriminality

společný postup při řešení problémů v oblasti výskytu rizikového chování

Ad 3)

činnost krajského preventivního týmu (metodici prevence v PPP) zejména při dotačních 
řízeních u vyhlašovaných programů prevence rizikových projevů chování u dětí a 
mládeže

počet uskutečněných metodických schůzek a zápisy z nich

uskutečněné návštěvy v zařízeních, zápis z návštěv v zařízeních poskytujících služby 
specifické primární prevence rizikového chování v kraji

Ad 4)

počet a způsob poskytnutých informací představitelům a zástupcům obcí

pravidelná aktualizace sekce prevence na oficiálních webových stránkách  
Moravskoslezského kraje 

Ad 5)

získaná data o určitých aspektech výskytu rizikových projevů chování 
v Moravskoslezském kraji

Oblast 4 

Informování veřejnosti v kraji o výskytu rizikového chování a o realizovaných opatřeních 

Opatření Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice rizikového chování u 
dětí a mládeže

Činnost informování o problematice rizikových projevů chování na webových stránkách 
Moravskoslezského kraje

Termín 
realizace

průběžně

Odpovídá odbor školství,mládeže a sportu, krajský školský koordinátor prevence, krajský 
preventivní tým, odbor sociálních věcí, krajský protidrogový koordinátor

Ukazatel 
plnění

Ad 1)

počet vystavených informací

Ad 2) 

pravidelná aktualizace a rozšiřování sekce prevence na webových stránkách  
Moravskoslezského kraje 
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Oblast 5  

Podpora výzkumu a aktuálního monitoringu výskytu rizikového chování a následná aplikace 
získaných poznatků v praxi

Opatření Zajištění pravidelného monitoringu výskytu rizikového chování v kraji

Činnost Pravidelné zpracovávání Závěrečné zprávy o naplňování školních preventivních strategií 
za školní rok ve spolupráci s preventivním týmem kraje

Termín 
realizace

průběžně

Odpovídá odbor školství, mládeže a sportu, krajský školský koordinátor prevence

Ukazatel 
plnění

Závěrečná zpráva o naplňování školních preventivních strategií za školní rok 2011/2012, 
2012/2013 a 2013/2014 (práva přístupná veřejnosti na http://www.kr-
moravskoslezsky.cz/mas_0504.html) 

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/mas_0504.html
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Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018

Seznam použitých zkratek

EVVO Environmentální výchova a vzdělávání

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

DD DÚ zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

KHS Krajská hygienická stanice

KŠKP Krajský školský koordinátor prevence

KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje

MP Městská policie

MPK Manažer prevence kriminality

MSK Moravskoslezský kraj

MŠ mateřské školy

MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NNO Nestátní nezisková organizace

OSPOD odbor sociálně právní ochrany dětí

OŠMS Odbor školství, mládeže a sportu

PČR Policie České republiky

PMS Probační a mediační služba 

PPP pedagogicko psychologická poradna

PSPK pracovní skupina prevence kriminality

PSPP pracovní skupina protidrogové prevence

RK rada kraje

SPJ Sociálně patologické jevy

SVI Systém včasné intervence

SVP Středisko výchovné péče

SŠ střední školy

ŠMP Školní metodik prevence

TU Třídní učitel

VŠ vysoká škola

WHO Světová zdravotnická organizace

ZŠ základní školy
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Příloha 1

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍCH LETECH 2001/2002 - 2011/2012

Výsledné hodnoty

Analýza výsledků Závěrečných zpráv o plnění Školních preventivních strategií ve školách a ve školských 
zařízeních ve školních letech 2001/2002 - 2011/2012 je dokumentem koncipovaným na základě 
každoročního závěrečného hodnocení jednotlivých škol. Tato hodnocení vypracovaná řediteli škol nebo jinými 
pedagogickými pracovníky jsou prostřednictvím metodiků prevence v PPP postupována Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje. S ohledem na to, že odevzdávat tyto údaje nevyplývá z žádných předpisů, odevzdá 
každý rok tato vyhodnocení v průměru 95 % všech škol v kraji.

Vývoj počtu žáků

Základním údajem je vývoj počtu žáků, který má celorepublikově klesající tendenci a Moravskoslezský kraj 
není výjimkou. Situace poklesu žáků je evidentní jak na základních školách, tak i školách středních. Data jsou 
sledována MŠMT Odborem Statistiky školství, dříve Ústavem pro informace ve vzdělání. V každém školním 
roce jsou data vykazována k 30. 9. sledovaného školního roku.

Graf č. 1 . Vývoj počtu žáků v letech od 2001/2002 – 2011/2012
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování

Na území Moravskoslezského kraje působí omezené spektrum organizací, které vzdělávají v problematice
specifické i nespecifické primární prevence rizikového chování. Mezi nejžádanější instituce poskytující další 
vzdělávání pedagogických pracovníků patří pedagogicko psychologické poradny (PPP), Krajské zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC), Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV), Ostravská 
univerzita v Ostravě a některé neziskové organizace. 

Pro účely této analýzy sledujeme především organizace, poskytující minimálně 250 hodinové vzdělávání -
Specializační studium pro školní metodiky prevence. Na území MSK akreditované studium nabízí:

 Ostravská univerzita v Ostravě

 Centrum Nové naděje, o.s (Frýdek-Místek)

 Občanské sdružení AVE (Petrovice u Karviné) 

Od roku 2008 bylo proškoleno nebo se školí cca 200 pedagogů a to nejen v organizacích, které sídlí v MSK. 



Stránka | 25

Výskyt rizikového chování – řešené případy

Důležitou sledovanou charakteristikou, nejen pro účely závěrečných zpráv, je přímý výskyt rizikového 
chování. Na základě jejich četnosti výskytu (poklesu, stagnace či nárůstu) můžeme posuzovat efektivitu 
prováděné cílené primární prevence. V tabulkách jsou uvedeny sledované formy rizikového chování jako 
jsou: snížené stupně z chování, neomluvené hodiny možno chápat jako záškoláctví, dále zneužívání 
alkoholických nápojů a návykových látek, výskyt agresivních forem chování a krádeže. Jednotlivé údaje jsou 
znázorněny rovněž graficky.

Velmi závažným jevem rizikového chování je kouření. Vzhledem k vysoké četnosti a nejednotnému 
vykazování nemůžeme tato data vyhodnotit.

A) Snížená známka z chování

Tabulka č. 1 . Vývoj počtu žáků v letech od 2001/2002 – 2011/2012
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 10/11 11/12

Žáci ZŠ 2 621 3 116 2 595 2 235 1781 2 159 2 130 2 547 2 348

Žáci SŠ 2 406 2 993 2 763 2 830 2730 3 125 3 162 4 499 4 005

Graf č. 2 . Vývoj počtu udělených stupňů z chování
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Snížené stupně z chování jsou v Závěrečných zprávách o plnění školních preventivních strategií rozklíčovány 
na 2. a 3. stupně z chování. Pro účely této zprávy jsou tyto jevy sečteny. Z grafu vyplývá sinusoidní trend, 
který má nyní v absolutních číslech klesající tendenci, stejně tak při přepočtu na jednotlivého žáka ve škole.
Největší četnost udílení snížených stupňů z chování je v okrese Karviná a Ostrava. Nejlépe si vedou základní 
školy na Bruntálsku, kde je výskyt snížených stupňů nejnižší. Konkrétní data jsou zpracována ve Zprávě 
o naplňování školních preventivních strategií ve školním roce 2011/2012.

B) Neomluvené hodiny

Tabulka č. 3 – Vývoj počtu neomluvených hodin 

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 10/11 11/12

Žáci ZŠ 81 482 78 614 82 699 79 930 105 010 70 047 69 297 64 714 86 831

Žáci SŠ 90 639 151 107 154 515 170 921 173 939 173 842 195 004 284 765 418 524*

* vykazován žák, které se odstěhoval do zahraničí a nebyl odhlášen ze školní docházky. 
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Graf č. 3 . Vývoj počtu udělených stupňů z chování
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Neomluvené hodiny jsou rovněž dalším sledovaným jevem. Jejich počet má stoupající tendenci jak v rovině 
základního školství, tak v rovině středního školství. Ve srovnání středních škol a základních škol je nutné graf 
sledovat tak, že v základním školství je vždy více žáků, než ve středním. V porovnání jednotlivých škol 
a počtu žáků vykazuje střední školství ve všech sledovaných obdobích vyšší procento neomluvených hodin, 
než ve školách základních. Při statistickém přepočtu vychází na každou základní školu v MSK 146 
neomluvených hodin v roce 2010/2011 a 196 hodin v roce 2011/2012 . Ve středních školách jsou tato čísla 
kritická. Ve školním roce 2010/2011 1 991,4 na každou školu v MSK a ve školním roce 2011/2012 2 926,7
hodin. Nejvyšší čísla vykazovaly školy v okrese Karviná, kde je větší výskyt škol s učňovskými obory. Skokový 
nárůst je z důvodu neodhlášení žáka ze školní docházky rodiči. Toto číslo je ve skutečnosti ale ještě vyšší, 
protože sledujeme pouze neomluvené, nikoliv skrytě neomluvené, kdy rodič vědomě omluví, byť by neměl.

C) Zneužívání alkoholu a zneužívání ostatních návykových látek

Pro účely zpráv sledujeme pouze ty jevy, které pedagogové ve školách či na školních akcích řeší – tzn. 
k tomuto řešenému případu vedou řádně dokumentaci postupů řešení. 

Tabulka č. 4 – Řešené případy zneužívání návykových látek – alkohol
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 10/11 11/12

Žáci ZŠ 108 219 218 235 205 298 158 38 104

Žáci SŠ 107 125 183 142 319 322 248 46 79

V roce 2010/2011 byl zaznamenám prudký pokles, který ve školním roce 2011/2012 opět pomalu narůstá. 
Nejvíce řešili tyto případy v okrese Frýdek-Místek a Ostrava to jak na základních, tak na středních školách.

Ze statistického rozboru vyplývá, že v roce 2010/2011 se problematika zneužívání alkoholu řešila na 7 % ZŠ 
a na 24% středních škol. V roce 2011/2012 se řešila tato problematika již na 33 % ZŠ a na 35 % ŠŠ. (u ZŠ 
nárůst z 7 % na 33; u SŠ z 24 % na 35 %)
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Graf č. 4  Řešené případy zneužívání návykových látek - alkohol
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Tabulka č. 5 - Zneužívání návykových látek – ostatní drogy 
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 10/11 11/12

Žáci ZŠ 85 135 137 94 125 266 158 68 153

Žáci SŠ 151 220 210 147 207 287 248 45 150

Graf č. 5 - Zneužívání návykových látek – ostatní drogy
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Vývoj zneužívání alkoholu a návykových látek kulminoval ve školním roce 2006/2007, kdy dosahoval 
nejvyšších hodnot. V obecné populaci zneužívání návykových látek je v situaci stagnace. Po tomto roce je 
zaznamenám pokles, který začal ve školním roce 2011/2012 opět stoupat. Za poslední dva školní roky je 
výraznější výskyt zneužívání návykových látek v okrese Ostrava, a to jak na základní školách, tak na školách 
středních. Z podrobného rozboru vyplývá, že v roce 2010/2011 se drogová problematika řešila na 25% ZŠ 
a na 23% středních škol. V roce následujícím se řešila tato problematika již na 34 % ZŠ a na 34 % SŠ (u ZŠ 
nárůst z 25 % na 34; u SŠ z 23 % na 34 %).

D) Agresivní formy chování

Počet řešených případů kulminoval v roce 2006/2007, poté začal tento počet klesat a stále má klesající 
trend,  což je velmi pozitivní. Jde o absolutní čísla, která nejsou přepočítána s ohledem na klesající počet 
žáků. Když přepočteme počet žáků na počet škol, které vykazovaly řešené případy agresivního chování, tak 
zjistíme, že ve školním roce 2010/2011 řešilo problematiku agresivního chování 65 % základních škol 
a v roce 2011/2012 o 4 % méně. K poklesu došlo i na středních školách z 58 % na 45 % škol. V této 
problematice jde na jednu stranu pozitivní trend, ale mění se metody agresivních forem, zvyšuje se počet 
řešení kyberšikany, kterou nesledujeme odděleně. 
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Tabulka č. 6 – vývoj řešených případů agresivního chování

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 10/11 11/12

Žáci ZŠ 399 401 541 511 753 1378 1304 1051 971

Žáci SŠ 78 102 150 190 202 300 298 239 205

Graf č. 6 - vývoj řešených případů agresivního chování
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E) Krádeže

Tabulka č. 7 – Vývoj řešených případů v oblasti krádeží

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 10/11 11/12

Žáci ZŠ nesledováno nesledováno nesledováno 415 475 335 354 359 272

Žáci SŠ nesledováno nesledováno nesledováno 182 156 129 120 331 176

Problematika krádeží představuje pro pedagogy velmi obtížné téma, především pokud jde o jejich řešení a
nastavení preventivních opatření eliminujících tento jev. Žáci nejčastěji okrádají své spolužáky, ale jsou 
zaznamenány i případy, kdy žáci okradou pedagogy. Nejčastěji jsou vykazovány krádeže mobilních telefonů 
a finančních prostředků. 

Graf č. 7 Vývoj řešených případů v oblasti krádeží
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Z hlediska vývoje stav kulminoval v roce 2005/2006 na základní školách a na středních školách v roce 
2010/2011. V posledním sledovaném roce došlo k poklesu u obou sledovaných typů škol. Krádeže 
vykazovalo 39 % základních ( o 4 % méně než v 2010/2011) a 41 % středních škol (o 3 % méně).
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Příloha 2

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍ V OBLASTI PRIMÁRNÍ SPECIFICKÉ I NESPECIFICKÉ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A 

MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Pedagogicko psychologické poradny

Okres Karviná 
Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, příspěvková organizace, Nejedlého 591, 734 01  Karviná - Ráj

Metodik prevence Bc. Eliška Szekelová

telefon 597 582 370

e-mail metodik@pppkarvina.cz

web http://www.pppkarvina.cz/

Okres Bruntál
Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 9, 792 01  Bruntál

Metodik prevence Mgr. et. Bc. Stanislav Toman

telefon 554 717 737

e-mail toman.pppbruntal@email.cz

web http://www.pppbruntal.cz/

Okres Ostrava
Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava, příspěvková organizace, Kpt. Vajdy 1, 700 30  Ostrava-Zábřeh

Metodik prevence Mgr. Kateřina Ciklová

telefon 553 810 768

e-mail katerina.ciklova@ppp-ostrava.cz

web http://www.ppp-ostrava.cz/

Okres Frýdek-Místek
Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Palackého 130, 738 02  Frýdek-
Místek

Metodik prevence Mgr. Zdenka Neničková

telefon 558 432 084

e-mail ompa.pppfm@gmail.com

web http://www.pppfm.cz/

Okres Opava
Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace,  Rybí trh 177-8/7-8, 746 01  Opava

Metodik prevence Mgr. Lucie Šimečková

telefon 553 622 768

e-mail simeckova@ppp.opava.cz

web http://www.pppopava.cz/

Okres Nový Jičín
Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín, příspěvková organizace , Žižkova 3, 741 01  Nový Jičín

Metodik prevence PhDr. Pavel Letý

telefon 556 771 144

e-mail ompa@pppnj.cz

web http://www.pppnj.adslink.cz/

http://www.pppkarvina.cz/
mailto:toman.pppbruntal@email.cz
mailto:katerina.ciklova@ppp-ostrava.cz
mailto:reditel@pppnj.cz
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Centra poskytující specifickou primární prevenci

Okres Karviná

Středisko volného času KOTVA, Organizační složka města Orlová, Energetiků 940, Lutyně, 735 14 Orlová 4

telefon 596 511 074

e-mail kontaktni.centrum@muor.cz

web http://www.mesto-orlova.cz

Občanské sdružení NET, tř. Družby 1125/13, Nové Město, 735 06 Karviná 6

telefon 596 316 808

e-mail net.karvina@seznam.cz

web http://www.k-centrum.net/novyweb/

Centrum drogové pomoci, Hřbitovní 166/12, Šumbark, 736 01 Havířov 1 

telefon 596 884 854

e-mail centrumprevence@ssmh.cz

web http://www.ssmh.cz

AVE, občanské sdružení, Petrovice 177, 735 72  Petroviece u Karviné

telefon 558 736 600

e-mail ave@osave.cz

web http://www.osave.cz

Okres Bruntál

CITADELA - sdružení pro podporu prevence závislostí a sociálně patologických jevů, Krnovská 9, 792 01 
Bruntál, 

telefon 554 717 737

e-mail citadela@iol.cz

web http://www.hasik.cz/citadela/

Krystal Help o.s., Svatováclavská 168/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

telefon 554 620 177

e-mail krystal.krnov@seznam.cz

web http://www.krystalhelp.cz/

Okres Ostrava

Centrum primární prevence, o.p.s. Renarkon, Mariánskohorská 1328/31, Moravská Ostrava, 702 00

telefon 596 638 807; 569 638 807

e-mail cpp.renarkon@seznam.cz

web http://www.renarkon.cz/cs

Poradenské centrum o.s. FAUST, Průkopnická 20, Ostrava - Zábřeh, 700 30

telefon 602 967 468

e-mail faust.ostrava@post.cz

web http://www.faustos.cz/

mailto:kontaktni.centrum@muor.cz
http://www.mesto-orlova.cz/
mailto:centrumprevence@ssmh.cz
http://www.ssmh.cz/
mailto:ave@osave.cz
http://www.osave.cz/
mailto:%20Citadela%20%3ccitadela@iol.cz%3e
http://www.krystalhelp.cz/
http://www.renarkon.cz/cs
mailto:faust.ostrava@post.cz
http://www.faustos.cz/
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Anabell OSTRAVA - kontaktní centrum, areál Hornické polikliniky, Sokolská tř. 81, 702 00, Ostrava

telefon 602 236 457

e-mail ostrava@anabell.cz

web http://www.anabell.cz/index.php

Pavučina - Bořivojova 29, 718 00  Ostrava - Kunčičky

telefon 607 117 120

e-mail pavucina@pavucina.net

web http://www.pavucina.net

Centrum pro rodinu a sociální péči, Poradna pro vztahy a rodinu, Syllabova 19, 703 86

telefon 552 301 417

e-mail poradenství@prorodiny.cz

web http://www.prorodiny.cz

Okres Frýdek-Místek

Centrum Nové naděje, o.s., Farní 8, Frýdek - Místek, 738 01

telefon 558 629 223

e-mail cnn.fm@quick.cz

web http://www.cnnfm.cz

2) ELPIS Třinec, Slezská diakonie, Hraniční 280, 739 61 Třinec

telefon 558 320 300

e-mail elpis.tc@slezskadiakonie.cz

web http://www.slezskadiakonie.cz

Okres Opava

Eurotopia Opava, o. p. s., Zacpalova 379/27, Opava, 746 01

telefon 608 883 618, 774 883 619

e-mail opava@eurotopia.cz

web http://www.opava.eurotopia.cz/

SWING, o.s,  U Lučního mlýna 4, 747 05  Opava 5

telefon 776 294 400

e-mail swing.opava@gmail.com

web http://swing-opava.cz/

Okres Nový Jičín

Není žádné zařízení

mailto:ostrava@anabell.cz
http://www.cnnfm.cz/
mailto:elpis.tc@slezskadiakonie.cz
mailto:opava@eurotopia.cz
mailto:swing.opava@gmail.com
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Okres Karviná

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA,  Akademie J.A. Komenského Karviná, o.s., Mírová 1434/27, 
Nové Město, 735 06 Karviná 6

telefon 596 315 304

fax 596 315 304 

e-mail oaza@proskolime.cz 

web http://www.proskolime.cz

Komunitní centrum Armády spásy Havířov – Šumbark, Obránců míru 704/15, Šumbark, 736 01 Havířov 

telefon 596 811 479 

e-mail jan_a_lenka_cholewovi@czh.salvationarmy.org 

web http://www.armadaspasy.cz/havirov

Nízkoprahové zařízení Fontána, Klub mladých Filadelfia, Ostravská 767/27, Fryštát, 733 01 Karviná 1

telefon 552 321 038 

e-mail fontana@filadelfia.cz 

e-mail klub@filadelfia.cz 

web http://www.filadelfia.cz

Charitní středisko pro děti a mládež Karviná, Charita Český Těšín, Čajkovského 2215/2a, Mizerov, 734 01 
Karviná 4

telefon 596 312 482 

e-mail chsdmka@volny.cz 

web http://www.charitact.cz

Centrum prevence pro děti a mládež ohrožené závislostmi všeho druhu Havířov, Charita Český Těšín, Na 
Nábřeží 23/41, Město, 736 01 Havířov 1 

telefon 596 810 342 

e-mail centr.prev.ha@volny.cz 

web http://charitact.cz

STŘEP - Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež, Občanské sdružení AVE, Pod Zvonek 
875/26, Český Těšín, 737 01 Český Těšín 1 

telefon 558 742 795 

e-mail strep@osave.cz 

web http://www.osave.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kanaan, Slezská diakonie, Drátovenská 246, Pudlov, 735 51 
Bohumín 5 

telefon 596 011 722 

e-mail kc.bohumin@slezskadiakonie.cz

web http://www.slezskadiakonie.cz

Klub On Line, Slezská diakonie, Fryštátská 168/32, Fryštát, 733 01 Karviná 1 

telefon 731 428 974 

e-mail online@slezskadiakonie.cz 

web http://www.onlinekarvina.cz

web http://www.slezskadiakonie.cz

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=6dbfa9403058ba1e
http://www.proskolime.cz/
http://www.armadaspasy.cz/havirov
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=9a8c9e5b7a821c04
http://www.filadelfia.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=c0c9ddd76d87b4bc
http://www.charitact.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=c0c9ddd76d87b4bc
http://charitact.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=32a1628c2f5b7a38
http://www.osave.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=21a3bda18ad62e11
mailto:kc.bohumin@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=21a3bda18ad62e11
http://www.onlinekarvina.cz/
http://www.slezskadiakonie.cz/
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná, Slezská diakonie, V Aleji 435/12, Ráj, 734 01 
Karviná 4 

telefon 596 363 538 

e-mail pohoda@slezskadiakonie.cz 

web http://www.slezskadiakonie.cz

NZDM Klub 3NYTY, ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc
Selská 394/29, Bludovice, 736 01 Havířov 1 

telefon 595 171 410 

telefon 603 833 418 

fax 595 171 615 

e-mail 3nyty@zdrhovadlo.cz 

web http://3nyty.zdrhovadlo.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futra, občasné sdružení, Masarykova třída 1000, Lutyně, 735 14  
Orlová

telefon 777 988 786

e-mail futra.nizkoprah@email.cz

web www.futra.cz

Okres Bruntál

Komunitní centrum Armády spásy Krnov - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Opavská 251/26, Pod 
Cvilínem, 794 01 Krnov 1  

telefon 554 616 270 

e-mail sbor_krnov@armadaspasy.cz 

web http://www.armadaspasy.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti Klub Caravan, EUROTOPIA Opava o.p.s; nám. Míru 151/13, Pod Cvilínem, 794 
01  Krnov

telefon 777 063 618

e-mail caravan@seznam.cz

web http://opava.eurotopia.cz/nzdmcaravan

Integrační centrum LIGA o.s., Lidická 1817/33, Bruntál, 792 01 Bruntál 1

telefon 554 7251 59 

e-mail info@ligabruntal.cz 

web http://www.ligabruntal.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež OPEN HOUSE Bruntál, Dr. E. Beneše 309/47, Bruntál, 792 01 
Bruntál 1 

telefon 603 872 293

e-mail Althaia.osoblaha@seznam.cz 

web www.althaia.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Althaia o.s Bruntál, Hrnčírská 111, 793 99  Osoblaha

telefon 554 713 716 

e-mail openhouse@seznam.cz 

web http://www.openhouse.cz

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=21a3bda18ad62e11
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292319631_5&706f=12d420867001cb3f
http://3nyty.zdrhovadlo.cz/
http://www.armadaspasy.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=effc62c8fa7089d8
http://www.ligabruntal.cz/
http://www.openhouse.cz/
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Okres Ostrava

Komunitní centrum Armády spásy, Ostrava – Přívoz, Božkova 969/65, Přívoz, 702 00 Ostrava 2 

telefon 596 135 202 

e-mail kcbozkova_ostrava@armadaspasy.cz 

web http://www.armadaspasy.cz

CENTROM o.s, Sirotčí 962/45, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3 

telefon 599 526 051 

telefon 596 768 684 

telefon 774 002 117 

e-mail centrom@centrom.cz 

web www.centrom.cz

Vesnička soužití Středisko sociální aktivizace Horizont, Diecézní charita ostravsko-opavská, Betonářská 
790/12, Slezská Ostrava - Muglinov, 712 00 Ostrava 12  

telefon 596 241 141 

fax 596 241 141 

e-mail vesnicka.souziti@caritas.cz 

web http://www.dchoo.caritas.cz

Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Charita Ostrava; Václava 
Košaře 249/12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava 30 

telefon 59 9527 250 

e-mail cho.magone@caritas.cz 

web http://www.ostrava.caritas.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Hrušov, Občanské sdružení Vzájemné soužití
Pláničkova, Ostrava-Hrušov, 711 00 Ostrava 11

telefon 596 24441 

e-mail nzdmkchrusov.souziti@seznam.cz

web http://www.vzajemnesouziti.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Zárubek, Občanské sdružení Vzájemné soužití; 
Zárubecká 1428/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10  

telefon 596 244 507 

e-mail Nzdmkczarubek.souziti@seznam.cz

web http://www.vzajemnesouziti.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Komunitní centrum Liščina, Občanské sdružení Vzájemné 
soužití,;Sodná č.ev. 25, Muglinov, 711 00 Ostrava 11  

telefon 596 244 640 

e-mail nzdmkcmuglinov.souziti@seznam.cz

web http://vzajemnesouziti.cz

Free klub, Pavučina občanské sdružení Den pobočka Ostrava, Bořivojova 620/29, Slezská Ostrava - Kunčičky, 
718 00 Ostrava 18 

telefon 731 876 683 

e-mail freeklub@pavucina.net 

web www.pavucina.net

http://www.armadaspasy.cz/
http://www.centrom.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=4b7380d4fc3f1861
http://www.dchoo.caritas.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=21d0fdf567a96a65
http://www.ostrava.caritas.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=428c2bce7163bd75
http://www.vzajemnesouziti.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=428c2bce7163bd75
http://www.vzajemnesouziti.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=428c2bce7163bd75
http://vzajemnesouziti.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=58d94637669bbdac
http://www.pavucina.net/
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Palackého 13/49, Přívoz 702 00 Ostrava 2

telefon 596 136 609 

e-mail jekhetane@tiscali.cz 

web http://www.jekhetane.cz

Okres Frýdek-Místek

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub BUNKR a BUNKŘÍK, Sosnova411, Dolní Lištná, 739 61  Třinec 

telefon 731 444 371

e-mail nzdm.trinec@bunkr.cz 

web http://www.bunkr.cz

Klub Nezbeda, Charita Frýdek-Místek;  F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1  

telefon 732 628 781 

telefon 558 435 449 

e-mail klubnezbeda.f-m@caritas.cz 

web http://www.fm.charita.cz

Nízkoprahový klub U-kryt, o.s. Filadelfie; Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

telefon 558 435 637 

e-mail u-kryt@seznam.cz 

web http://www.filadelfie.cz

Nízkoprahový klub Streetwork, o.s. Filadelfie; Padlých hrdinů 312, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí

telefon 776 219 568

e-mail info@seznam.cz 

web http://www.filadelfie.cz

NZDM Klub Prostor, Statutární město Frýdek-Místek; Husova 3218, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 

telefon 558 609 319 

e-mail kelnarova.miroslava@frydekmistek.cz 

web http://www.frydekmistek.cz

NZDM Klub Kosťa, Statutární město Frýdek-Místek, Kostikovo náměstí 646, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 

telefon 558 609 321 

Fax 558 609 320 

e-mail kysova.gabriela@frydekmistek.cz 

web http://www.frydekmistek.cz

Okres Opava

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub MAGNET, Rolnická 1636/21a, Opava -Kateřinky, 747 05 Opava 
5;  

telefon 553 653 239 

telefon 775 938 075 

e-mail kancelar@elimopava.cz 

web http://www.elimopava.cz

http://www.jekhetane.cz/
http://www.bunkr.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=6c3d049421899d53
http://www.fm.charita.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=2348def915ecff4e
http://www.filadelfie.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=2348def915ecff4e
http://www.filadelfie.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=f63b25ad9695c20e
http://www.frydekmistek.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=f63b25ad9695c20e
http://www.frydekmistek.cz/
http://www.elimopava.cz/
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Na Hraně, Úzka 3, 748 01  Hlučín

telefon 775 938 029

e-mail nzdmhlucin@elimopava.cz

web http://elimopava.cz/

Nízkoprahové zařízení pro děti Klub Modrá kočka, EUROTOPIA Opava o.p.s; Hradecká 650/16, Opava -
Předměstí, 746 01 Opava 1  

telefon 553 653 034 

e-mail modra_kocka@seznam.cz

web http://opava.eurotopia.cz/index-kocka.php

Okres Nový Jičín

NZDM Klub Kryt, Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

telefon 556 833 184 

fax 556 833 236 

e-mail kryt@mufrenstat.cz 

web www.kryt.cz

Klub Kamarád, Město Kopřivnice, Francouzská 1181/26, Kopřivnice, 742 21 Kopřivnice 1  

telefon 556 811 737 

fax 556 812 758 

e-mail klub.kamarad@koprivnice.cz 

web http://kamarad.koprivnice.org

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub BUNKR; Tyršova 11//8 741 01  Nový Jičín

telefon 731 444 370

e-mail nzdm.novyjicin@bunkr.cz 

web http://www.bunkr.cz

NZDM TUNNEL V, Dělnická 749 01  Vítkov

telefon 556 300 362

e-mail svc.vitkov@seznam.cz

web www.svc-vitkov.cz

mailto:nzdmhlucin@elimopava.cz
http://elimopava.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=effc62c8fa7089d8
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=0b181d9d3b41b8f9
http://www.kryt.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1240292153730_7&706f=3935062020054a8c
http://kamarad.koprivnice.org/
http://www.bunkr.cz/
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Střediska volného času pro děti a mládež

Okres Karviná 
ASTERIX - středisko volného času, Na Nábřeží 41, 736 01  Havířov - Město

telefon 556 811 175

e-mail info@svcha.cz

web http://www.ddm-havirov.karvinsko.cz/

Církevní  středisko volného času sv. Jana Boska, Haškova 1, 736 01 Havířov - Město

telefon 596 810 145

e-mail csm@csmdonbosco.cz

web http://www.csmdonbosco.cz/

Dům dětí a mládeže, Janáčkova 72, 735 81  Bohumín

telefon 596 013 131

e-mail ddmbohumin@post.cz

web http://www.ddmbohumin.cz/

Dům dětí a mládeže, Hrabinská 458/33, 737 01  Český Těšín

telefon 558 737 109

e-mail reditelka@ddm.tesinsko.cz

web http://www.ddm.tesinsko.cz/

Dům dětí a mládeže Masarykova 958, 735 14  Orlová - Lutyně

telefon 596 511 492

e-mail jana.setlerova@ddm.orlova.cz

web http://www.ddm-orlova.cz/

Dům dětí a mládeže, Školní 1600, 735 32  Rychvald

telefon 596 546 315

e-mail ddmrychvald@quick.cz

web http://www.ddm-rychvald.cz/

Krajské středisko volného času JUVENTUS, U Bažantnice 1/1794, 735 06  Karviná - Nové Město

telefon 596 311 530

e-mail ksvc@juventus.cz

web http://www.juventus.cz/

Okres Bruntál

Středisko volného času Méďa Krnov, příspěvková organizace, Dobrovského 16, 79401  Krnov

telefon 775 055 215

e-mail veronika.kozlikova@svcmeda.cz

web http://www.svcmeda.cz/

Středisko volného času Rýmařov, příspěvková organizace, Okružní 10, 79501  Rýmařov

telefon 554 211 410

e-mail pavlovamarcela@seznam.cz

web http://svcrymarov.cz/index.php/

mailto:info@svcha.cz
http://www.ddm-havirov.karvinsko.cz/
mailto:csm@csmdonbosco.cz
http://www.csmdonbosco.cz/
mailto:ddmbohumin@post.cz
http://www.ddmbohumin.cz/
mailto:reditelka@ddm.tesinsko.cz
http://www.ddm.tesinsko.cz/
mailto:jana.setlerova@ddm.orlova.cz
http://www.ddm-orlova.cz/
mailto:ddmrychvald@quick.cz
http://www.ddm-rychvald.cz/
mailto:ksvc@juventus.cz
http://www.juventus.cz/
mailto:veronika.kozlikova@svcmeda.cz
http://www.svcmeda.cz/
mailto:pavlovamarcela@seznam.cz
http://svcrymarov.cz/index.php/
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Okres Ostrava

Dům dětí a mládeže, M. Majerové 1722/23, 708 00  Ostrava - Poruba

telefon 596 953 661

e-mail reditel@ddmporuba.cz

web http://www.ddmporuba.cz/

Dům dětí a mládeže, Frýdecká 61, 739 32  Vratimov

telefon 596 732 333

e-mail h.nevrla@ddmvratimov.cz

web http://www.ddmvratimov.cz/

Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28/1949, 702 00  Ostrava – Vítkovice

telefon 596 626 181

e-mail osastem@atlas.cz; milena.muzikova@seznam.cz

web http://ostrava.sdb.cz/stredisko/

Středisko volného času Korunka, Korunní 49, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory

telefon 596 624 042

e-mail jana.secova@svc-korunka.cz

web http://www.svc-korunka.cz/

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrčilova 19,  702 00  
Ostrava - Moravská Ostrava

telefon 596 118 610

e-mail info@svcoo.cz

web http://www.svcoo.cz/

Středisko volného času, Ostrava- Zábřeh, příspěvková organizace, Gurťjevova 8, 700 30  Ostrava – Zábřeh

telefon 596 746 062

e-mail ddm.ova3@worldonline.cz

web http://www.sweb.cz/ddm.ova3/

Okres Frýdek-Místek

Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Olší 106, 739 95  Bystřice nad Olší

telefon 558 352 532

e-mail wroblova@ddmbystrice.cz

web http://www.ddmbystrice.cz/

Dům dětí a mládeže, Dukelská 145, 739 91  Jablunkov

telefon 558 357 496

e-mail kancelar.ddm@jablunkov.cz

web http://www.ddm.jablunkov.cz/

Dům dětí a mládeže Bezručova 66, 739 61  Třinec

telefon 558 989 010

e-mail reditel.ddm@trz.cz; estetika@ddmtrinec.cz

web http://www.netron.cz/ddmtrinec/

mailto:reditel@ddmporuba.cz
http://www.ddmporuba.cz/
mailto:h.nevrla@ddmvratimov.cz
http://www.ddmvratimov.cz/
mailto:osastem@atlas.cz;%20milena.muzikova@seznam.cz
http://ostrava.sdb.cz/stredisko/
mailto:jana.secova@svc-korunka.cz
http://www.svc-korunka.cz/
mailto:info@svcoo.cz
http://www.svcoo.cz/
mailto:ddm.ova3@worldonline.cz
http://www.sweb.cz/ddm.ova3/
mailto:wroblova@ddmbystrice.cz
http://www.ddmbystrice.cz/
mailto:kancelar.ddm@jablunkov.cz
http://www.ddm.jablunkov.cz/
mailto:reditel.ddm@trz.cz;%20estetika@ddmtrinec.cz
http://www.netron.cz/ddmtrinec/
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Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, Pionýrů 752, 73802  Frýdek-Místek

telefon 558 434 525

e-mail info@klicfm.cz

web http://www.klicfm.cz/

Okres Opava
Centrum volného času, Náměstí 20/419, 747 21  Kravaře

telefon 553 671 283

e-mail ddm.krvare@centrum.cz

web http://www.cvckravare.cz/

Dům dětí a mládeže, Hlučín, Zámecká 258/6, 748 01  

telefon 595 041 156

e-mail ddmhlucin@seznam.cz

web http://www.sweb.cz/infoddm/

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, Jáselská 4, 746  01, Opava 

telefon 553 712 100

e-mail info@ddmopava.cz

web http://www.svcopava.cz/

Okres Nový Jičín
ASTRA, centrum volného času, Martinská čtvrť 3, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm

telefon 556 836 492

e-mail astra@astrafren.cz

web http://astrafren.cz/

BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489, 742 58  Příbor

telefon 556 723 778

e-mail info@bavklubpribor.cz;

www. http://www.bavklubpribor.cz/

Dům dětí a mládeže, Tovární 188, 743 01  Bílovec

telefon 556 411 311

e-mail ddmr.bilovec@worldonline.cz

web http://www.bilovec.cz/

Dům dětí a mládeže, Kpt. Jaroše 1077, 742 21  Kopřivnice

telefon 556 812 204

e-mail dum@ddmkoprivnice.edunet.cz

web http://www.ddmkoprivnice.edunet.cz/

LUNA Příbor, středisko volného času, Dukelská 1346, 742 58  Příbor, 

telefon 556 725 029

e-mail luna@lunapribor.cz

web http://www.lunapribor.cz/

mailto:info@klicfm.cz
http://www.klicfm.cz/
mailto:ddm.krvare@centrum.cz
http://www.cvckravare.cz/
mailto:ddmhlucin@seznam.cz
http://www.sweb.cz/infoddm/
mailto:info@ddmopava.cz
http://www.svcopava.cz/
mailto:astra@astrafren.cz
http://astrafren.cz/
mailto:ddmr.bilovec@worldonline.cz
http://www.bilovec.cz/
mailto:dum@ddmkoprivnice.edunet.cz
http://www.ddmkoprivnice.edunet.cz/
mailto:luna@lunapribor.cz
http://www.lunapribor.cz/
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Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, K nemocnici 23, 741 01  Nový Jičín

telefon 556 710 088

e-mail ruzova@fokusnj.cz

web http://www.fokusnj.cz/

Krajské středisko volného času Juventus, příspěvková organizace, Centrum Odry, Komenského 517 Odry 
74235 

telefon 556 731 468

e-mail odry@juventus.cz

web http://www.juventus.cz/

mailto:ruzova@fokusnj.cz
http://www.fokusnj.cz/
mailto:odry@juventus.cz
http://www.juventus.cz/
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Příloha 3

ORGANIZACE, KTERÉ ZÍSKALY CERTIFIKACI K POSKYTOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI PREVENCE UŽÍVÁNÍ 

NÁVYKOVÝCH LÁTEK V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence uživatelů návykových látek 
je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným normám kvality a komplexnosti. Tyto 
normy jsou schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky a Výborem pro udělování certifikací primární prevence uživatelů návykových látek při 
MŠMT. K 10. 4. 2008 byl certifikační proces pozastaven z důvodů nedostatku finančních prostředků. 

Kompletní informace o systému certifikací jsou k nalezení na internetové adrese:
http://www.msmt.cz/socialni-programy/certifikace

K 10. 4. 2008 prošlo certifikací celkem 38 zařízení z celé České republiky v rozsahu 51 programů. 
V Moravskoslezském kraji byla úspěšně certifikována 2 zařízení v 5 programech:

1. Centrum prevence pro děti a mládež Havířov - Město, Charita Český Těšín,  Štefánikova 3, 737 01 
Český Těšín

Certifikované programy: 

 Program specifické primární prevence poskytovaný v rámci školní docházky 

 Program specifické primární prevence poskytovaný mimo rámec školní docházky

 Program včasné intervence

2. RENARKON o.p.s., Centrum primární prevence, Mariánskohorská 1328/9, Ostrava

Certifikované programy: 

 Program specifické primární prevence poskytovaný v rámci školní docházky 

 Program včasné intervence

V současné době (2013) je připraven návrh Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské 
primární prevence rizikového chování (Pavlas Martanová, a kol., 2012) do schvalovacího procesu a poté by 
mělo být certifikování organizací opět obnoveno již na celé spektrum problematiky rizikového chování.

Standardy primární prevence rizikového chování vznikly v rámci ESF projektu Tvorba systému modulárního 
vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol 
a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI, č. CZ.1.07/1,3,00/08.2005), který byl realizován Klinikou 
adiktologie (dřívější Centrum adiktologie) a NÚV (dřívější IPPP) v letech 2009 – 2012. 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/certifikace
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