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1. INFORMACE O ŠKOLE 

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 

Zřizovatel: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice  

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Grünwald, ředitel školy  

Adresa: Mlýnská 1, Mohelnice, 789 85  

IČ: 00852970 DIČ: CZ00852970  

E-mail: ekonomka@zsmlynska.cz Telefon: +420 583 401 620  

Bankovní spojení 1902236359/0800 ID DS: 4tmp8Wz  

-  

Elokované pracoviště Masarykova  

E-mail: ekonomka@zsmlynska.cz Telefon: 583 430 821  

-  

Školní jídelna  

E-mail: zezulová@zsmlynska.cz Telefon: +420 583 433 761  

Bankovní spojení: 20036-1902236359/0800  

-  

Školní chata Moravský Karlov  

Správce: Mgr. Milan Gazda, Mgr. Jaroslav Tilcer  

E-mail: gazda@zsmlynska.cz Telefon: +420 465 626 743  

 

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 je školou, kterou kromě žáků žijících přímo 

v Mohelnici navštěvují i žáci dojíždějící z 36 přilehlých obcí. Školu navštěvuje 539 žáků, 

zařazených do 25 tříd – 14 tříd 1.stupně, 11 tříd na druhém stupni.  Strukturu tvoří dvě 

samostatné budovy, na Masarykově ulici, kam docházejí žáci 1. stupně, a na ulici Mlýnské, 

kterou navštěvují žáci 1. i 2. stupně. Součástí areálu školy, situované v klidném prostředí 

v blízkosti parku, je vlastní jídelna, dvě školní hřiště a školní pozemek. Budova Mlýnská 

disponuje venkovní učebnou, která je součástí zelené střechy nad jídelnou, ve výstavbě je 

další část zelené střechy nad částí družin a školního klubu. Venkovní učebna a sportoviště  

budou stejně jako v minulém školním roce hrát významnou roli v rámci výuky ovlivěné 

protiepidemickými opatřeními. Škola má  dvě vlastní multifunkční sportovní haly, které jsou 

kromě vyučování tělesné výchovy využívány pro odpolední činnosti kroužků, školní družiny 
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a školního klubu, dále pak pro aktivity města a jednotlivých sportovních klubů. Tělocvična na 

Mlýnské prošla významnou rekonstrukcí, která navýšila její kapacitu, po rekonstrukci 

venkovního areálu hřiště Mlýnská došlo během roku 2021 k celkové rekonstrukci hřiště na 

ulici Masarykova, kromě sportovišť přibyly další herní prvky pro mladší žáky, zázemí pro 

školní družinu.  

Naše škola spravuje školní chatu v Moravském Karlově, kterou využívají třídní učitelé 

prvního i druhého stupně k různým aktivitám – školy v přírodě, kurzy lyžařského výcviku, 

školní výlety. Přes stále komplikovanou pandemickou situaci bychom v letošním školním 

roce rádi  realizovali adaptační kurzy a lyžařské kurzy v co nejvyšší míře. 

Máme dlouholeté zkušenosti se začleňováním žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, i žáků s různými zdravotními znevýhodněními. V současné době evidujeme 82 

žáků s doporučenými PO I. – IV. stupně, patnácti žákům je doporučen AP, školu navštěvuje 6 

žáků s OMJ – škola zajišťuje výuku českého jazyka pro žáky s OMJ v regionu.  

 

1. INFORMACE O ŠKOLNÍM PORADENSKÉM PRACOVIŠTI  

Tým ŠPP pro školní rok 2021/2022 tvoří výchovný poradce Mgr. Lucie Křepská a 

školní metodik prevence rizikového chování žáků a školní psycholožka Mgr. Jana 

Rozsypalová, kariérový poradce Mgr. Jana Šmirgová. Pracovníci ŠPP úzce spolupracují, 

navzájem se informují o aktivitách v oblasti výchovného poradenství, prevence rizikového 

chování žáků ve škole a veškerých negativních jevů. 

Cílem pracoviště je poskytnout komplexní službu žákům, jejich zákonným zástupcům 

a pedagogům, tak jak je vymezena ve vyhlášce o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních. 

Personální zajištění ŠPP, kontakty:  

Školní metodik prevence, školní psycholožka: Mgr. Jana Rozsypalová  

rozsypalova@zsmlynska.cz; tel. 583 401 631 

- ve škole přítomna Út (8:00 - 16:00), Čt (8:00 - 16:00), v jiných časech dle potřeby a 

domluvy.  

- na konzultacích je lépe se předem domluvit telefonicky (volat ve výše psaných dnech 

a hodinách), e-mailem nebo osobně.  



kariérový poradce Mgr. Jana Šmirgová  

smirgova@zsmlynska.cz; tel. 583 401 629  

- konzultace dle předchozí domluvy 

výchovný poradce, Mgr. Lucie Křepská 

krepska@zsmlynska.cz; tel. 583 401 630 

- konzultace po předchozí domluvě 

 

Činnost ŠPP se řídí platnými právními předpisy a také etickým kodexem školního 

psychologa. Úkolem ŠPP je snaha o maximální využití potenciálu žáků, vytváření zdravého 

klimatu školy a přátelských vztahů mezi žáky, pedagogy, zákonnými zástupci a dalšími 

specialisty. Působí tedy v rovině žáků, zákonných zástupců i učitelů, nabízí spolupráci 

s dalšími institucemi zajišťujícími péči o děti a mládež. 

 

3.  ANALÝZA - SOUČASNÝ STAV ŠKOLY Z POHLEDU 

RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

V oblasti primární prevence rizikového chování se naše škola snaží pro žáky vytvářet 

bezpečné a sociálně pozitivní klima. Stejně jako v minulém i v letošním školním roce je 

situace ve škole významně ovlivněna opatřeními souvisejícími s epidemií COVID 19. 

V rámci MPP se budeme především v prvních týdnech zaměřovat na integraci a adaptaci žáků 

do školního prostředí po období distanční výuky, posílení vztahů ve třídních kolektivech a 

zvládnutí všech opatření, pravidel, popř. přípravu na další možné změny ve vyučovacím 

procesu v průběhu roku. Součástí práce TU jsou adaptační aktivity v prvním týdnu školního 

vyučování.  

Primárně se bude činnost v rámci MPP zaměřovat na problémy související s návratem 

k běžnému režimu a na jevy, které se staly aktuálními v době distanční výuky, kdy 

převažovala komunikace prostřednictvím online prostředí, do popředí se dostala tématika 

spojená s nebezpečím pohybu na internetu, sociálními sítěmi apod. V souvislosti s adaptací 

třídních kolektivů bude cílem eliminovat agresivitu, nekázeň a nesnášenlivost a naopak 

pěstovat pozitivní sociální prostředí ve třídách, v kolektivech, ve kterých se děti každý rok 

scházejí a tráví spolu čas po celou dobu vyučování. V současné době je třeba eliminovat i 

nežádoucí jevy související se stále větším užíváním sociálních sítí našimi žáky a s nimi 



souvisejícími negativními jevy – jako jsou kyberšikana, kybergrooming. Negativní projevy 

mohou později vést k ohrožení žáků, nebo dalšímu rizikovému chování žáků. Cílem PPRCH 

je takovému chování předcházet a minimalizovat je. 

 Třídními učiteli je každoročně poukazováno především na neplnění školních 

povinností, nerespektování autorit, zvyšující se agresivitu a používání vulgarismů mezi žáky. 

V minulých letech se v menší míře vyskytovaly tendence některých žáků k záškoláctví (dobře 

funguje spolupráce třídních učitelů s rodiči).  V méně případech se setkáváme s vandalismem 

a poškozováním majetku školy, v posledních letech jsme neřešili žádné případy krádeže. 

Naopak se zvyšovaly tendence k šikaně spolužáků, především se jedná o kyberšikanu, 

související se zvýšením využívání sociálních sítí jako možnosti komunikace mezi žáky. 

V době před distanční výukou jsme řešili ojedinělý případ šíření nevhodných materiálů 

prostřednictvím sociálních sítí. V  některých případech dochází k nepřiměřenému chování 

žáků k učitelům (většinou na 2. stupni).  

Na tyto skutečnosti musíme reagovat, neboť mohou vést zejména ke zhoršení 

mezilidských vztahů, klimatu ve škole, narušení vztahů v třídním kolektivu a zhoršení 

prospěchu.  

Činnosti spojené s naplňováním MPP budou v letošním školním roce upravovány a 

realizovány s ohledem na aktuální preventivní opatření, doporučení MŠMT a rozhodnutí 

vedení školy. Dle doporučení dojde dočasně k omezení aktivit, které jsou spojeny s výjezdy 

žáků a jejich mísení, upřednostníme besedy s lektory k rámci školy. 

 

 

4. TÉMATA PRIMÁRNÍ PREVENCE  

 

1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

2. Prevence šikany a kyberšikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů, s ohledem 

na dlouhodobou nepřítomnost většiny žáků v přímé výuce 

3. Prevence projevů xenofobie a rasismu 

4. Prevence sexuálního zneužívání a týrání – sexuální výchova 

5. Prevence kriminality a delikvence 

6. Prevence záškoláctví 



7. Zdravý životní styl 

8. Prevence vzniku poruch příjmu potravy 

9. Prevence virtuálních drog – patologického hráčství  a závislosti na počítačových hrách 

10. Agresivní chování 

11. Extrémně rizikové sporty 

12. Rizikové chování v dopravě 

13. Negativní působení sekt 

 

  

5. CÍLE A UKAZATELE ÚSPĚCHU   

 

A. OBECNÉ CÍLE, KTERÝCH CHCEME DOSÁHNOUT VE VŠECH TÉMATECH 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

 zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP, VP a ostatních pedagogických 

pracovníků (dle pokynů MŠMT) 

 vytvořit nabídku mimoškolních volnočasových aktivit  

 usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou 

 v případě potřeby zajistit schůzky s rodiči, kde budou dostatečně informováni a 

obeznámeni s riziky, kterým jsou jejich děti vystaveny a jak jim předcházet, případně 

je řešit 

 nabídnout rodičům psychologickou pomoc prostřednictvím doporučení ŠPP 

 

B. KONKRÉTNÍ CÍLE, KTERÝCH CHCEME DOSÁHNOUT V TÉMATECH PRIMÁRNÍ 

PREVENCE 

1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

Cíle: 

 předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku 

 předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům způsobených v 

důsledku konzumace drog 

 podporovat žáky v jejich pozitivních nápadech, potřebách a tvořivosti 

 aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem prostřednictvím 

organizování volnočasových aktivit školou 



Ukazatele úspěchu: 

 mezi žáky nekolují mýty o drogách 

 žáci mají reálný obraz světa drog, znají negativa i pozitiva užívání omamných 

návykových látek 

 žáci vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti ve škole i mimo školu 

 škola za spoluúčasti žáků pořádá zábavné akce, pobyty a kurzy v přírodě, exkurze a 

jiné mimoškolní aktivity 

 žáci mají zájem o návštěvy odborníků a diskuze s nimi i s učiteli o dané problematice i 

v rámci vyučovacích hodin Výchovy ke zdraví (VZ) 

 žáci jsou dobře informováni a vědí, na koho se v případě potřeby obrátit, případně jak 

využít schránku důvěry  

 

2. Prevence šikany a kyberšikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů 

Cíle: 

 předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám 

 posilovat a rozvíjet zdravé vztahy mezi vrstevníky 

 zajistit bezpečnost žáků o přestávkách (dozorem), případně dle možností i na  

        skrytých místech v budově školy (tělocvična, šatny…) 

 účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny              

         MŠMT  Krizový plán k prevenci šikany – viz příloha) 

 informovat  o nebezpečí, související s pohybem na sociálních sítích, zvyšovat 

informační gramotnost pedagogů i zákonných zástupců  

 

 

Ukazatele úspěchu: 

 mezi žáky nebují šikana (neobjevují se pokročilá stadia) 

 žáci mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k ostatním 

 žáci samostatně myslí, rozhodují se sami za sebe, otevřeně říkají svůj názor, 

jsou tolerantní 

 žáci mají zájem na společných akcích třídy, výletech, mají zájem a potřebu    

                     pospolitosti třídy 

 na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra 



 žáci jeví zájem o návštěvy odborníků, jsou ochotni řešit své konflikty dohodou,  

                     či pod vedením pedagogických pracovníků, případně využívají schránku důvěry              

 

3.Prevence projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu 

Cíle: 

 předcházet projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu 

 vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu 

 posilovat a rozvíjet zdravé vztahy mezi vrstevníky 

 šířit pravdivé informace o extremistických organizacích, nebezpečných    

                     ideologiích, sektách a náboženstvích 

 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k ostatním 

 žáci samostatně myslí, rozhodují se sami za sebe, otevřeně říkají svůj názor, 

jsou tolerantní 

 v rámci třídních kolektivů žáci respektují rozdíly, odlišné tradice 

 žáci mají zájem na společných akcích třídy, výletech, mají zájem a potřebu    

                     pospolitosti třídy 

 na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra 

 žáci jeví zájem o návštěvy odborníků, jsou ochotni řešit své konflikty dohodou,  

                     či pod vedením pedagogických pracovníků, případně využívají schránku důvěry          

 

 

 

 4.  Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění 

      Prevence sexuálního zneužívání a týrání – sexuální výchova 

Cíle: 

 předcházet rizikům předčasného sexuálního života – právní odpovědnost, citová                

                     nevyzrálost 

 posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska 

 předcházet rizikům souvisejících s tělesnými a duševními změnami                    

         dospívání, porozumění a péče o své tělo – ducha 



 předcházet rizikům sexuálního zneužívání dostatečnou a včasnou informovaností                        

         žáků 

 předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc 

 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci lépe rozumí svým citům a tělesným změnám, nestydí se za ně 

 žáci dokáží říci NE a umějí ho i přijmout – asertivní jednání 

 žáci k otázce sexu zaujímají zodpovědný postoj, znají rizika i pozitiva 

 žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám – rodina, partnerství, mateřství 

 žáci mají zájem o návštěvu odborníků, mají zájem diskutovat o problematice i s učiteli 

 

 

5. Prevence kriminality a delikvence (dle pokynu MŠMT), právní odpovědnost 

Cíle: 

 vysvětlit a popsat základní projevy delikvence, kriminality, trestných činů (krádeže, 

násilí, vandalismus) 

 vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů, přestupků (co se 

děje před, proč, co se děje potom, jak se cítí oběť...) 

 podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných ve spolupráci s Policií ČR a 

jinými obrannými složkami (př. Ochrana člověka za mimořádných událostí) 

 upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování 

 předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákonů 

 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci jsou si vědomi následků spáchání přestupků a trestného činu 

 žáci znají školní řád, dodržují stanovená pravidla uvedená ve školním řádu, a jsou 

srozuměni s důsledky případného porušení 

 žáci respektují a znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování 

 škola má nižší výskyt kriminality 

 

       6.  Prevence záškoláctví 

Cíle: 



  snížit počet zameškaných hodin 

 posilovat hodnotu vzdělání 

 mít ve škole vypracovaný postup v souladu se školním řádem a pokyny MŠMT na 

řešení neomluvené školní docházky 

 spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky (OSPOD = 

odbory sociální péče o dítě, Policie ČR) 

Ukazatele úspěchu: 

 počet zameškaných neomluvených hodin je nízký 

 žáci jeví zájem o výuku a jiné školní aktivity 

 škola má vypracovaný plán, jak řešit neomluvenou docházku (viz příloha Krizový 

plán k řešení problému záškoláctví) 

 škola má dobré vztahy se zákonnými zástupci žáků, s úřady a jinými subjekty, které jí 

pomáhají danou problematiku řešit 

 

   7. Zdravý životní styl 

   8.  Prevence vzniku poruch příjmu potravy 

    

Cíle: 

 podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres, 

mít rád (a) své tělo 

 seznámit žáky s různými styly života – vrcholový sport, život dívek v modelingu, 

plastická chirurgie, vegetariánství, život v komunitách 

 předcházet negativním vlivům médií – ideál krásy, odtržení od reality, módní trendy 

 předcházet vzniku poruch příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie, diety, obezita 

 upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – environmentální výchova 

 naučit žáky poskytnout první pomoc, orientovat se v integrovaném záchranném 

systému 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, vyvíjejí 

vhodné sportovní aktivity, vyhledávají pohyb, umějí i odpočívat, relaxovat 

 žáci dbají o svůj zevnějšek a tělo 

 žáci znají negativa i pozitiva různých životních stylů 



 žáci mají kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí, zajímá je, jak žijí a v čem žijí, 

vlastními silami pomáhají k ochraně prostředí, v němž žijí (třídí odpady, neznečišťují 

přírodu, prostředí kolem sebe) 

 žáci se aktivně zapojují do projektu Ochrana člověka za mimořádných událostí  –

poznávají práci ochranných složek a orientují se v integrovaném záchranném systému 

  

9. Prevence virtuálních drog – patologického hráčství a závislosti na počítačových 

hrách 

Cíle: 

 seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – TV, PC, reality show, výherní 

automaty, sázení 

 předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného 

užívání virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, 

závislost, gambling 

 podporovat počítačové hry, filmy s kladným obsahem rozvíjející postřeh, vědomosti, 

soustředění, koordinaci pohybu 

Ukazatele úspěchu: 

 žáci znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog 

 žáci jsou si vědomi pravidel pro užívání virtuálních drog a znají následky jejich 

porušování 

 žáci nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů 

 

10. Prevence agresivního chování 

Cíle: 

 předcházet projevům agresivity v rámci třídních kolektivů 

 podporovat aktivity směřující k budování třídních pravidel 

 posilovat sebedůvěru žáků, kompetence k asertivnímu chování 

 sledovat projevy rizikového chování i tendence k ničení majetku 

 posilovat povědomí o trestní odpovědnosti 

 

Ukazatele úspěchu: 

 



 žáci znají školní řád a pravidla komunikace ve třídě, kriticky hodnotí typy chování 

 žáci jsou si vědomi pravidel asertivního chování 

 žáci nevyhledávají hry a aktivity s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních 

činů 

 žáci mají povědomí o trestní odpovědnosti, reagují přiměřeně na projevy agrese a 

vandalismu ve svém okolí 

 

11. Rizikové sporty 

Cíle: 

 předcházet úrazům spojeným s rizikovými sporty 

 podporovat aktivity směřující k povědomí o vlastní bezpečnosti 

 spolupracovat se sportovními oddíly v rámci města 

 zajistit základní vzdělání v oblasti poskytnutí první pomoci 

 

Ukazatele úspěchu: 

 

 sníží se počet úrazů spojených se sportem 

 žáci jsou si vědomi nebezpečí spojeného s rizikovým chováním 

 žáci nevyhledávají neorganizované aktivity spojené se zvýšeným rizikem úrazu 

 žáci jsou schopni reagovat na krizovou situaci a zajistit pomoc zraněnému 

 

12. Rizikové chování v dopravě 

Cíle: 

 předcházet úrazům spojeným s dopravou 

 podporovat aktivity směřující k povědomí o vlastní bezpečnosti 

 spolupracovat s DDM v oblasti dopravní výchovy 

 zajistit základní vzdělání v oblasti poskytnutí první pomoci 

 

Ukazatele úspěchu: 

 

 žáci jsou si vědomi nebezpečí spojeného s dopravou 

 žáci získají základní znalosti o pravidlech silničního provozu 



 žáci získají průkaz cyklisty 

 žáci jsou schopni reagovat na krizovou situaci a zajistit pomoc zraněnému 

 

13. Negativní působení sekt 

Cíle: 

 podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres 

 podporovat zdravé sebevědomí, pocit zodpovědnosti za vlastní život 

 podporovat vytváření racionálního náhledu na aktuální společenskou situaci 

 informovat o možnostech řešení krizových životních situací 

 posilovat schopnost vyjádření vlastního názoru, vytváření reálných životních cílů 

 předcházet negativním vlivům médií  

 

 

Ukazatele úspěchu: 

 

 žáci jsou si vědomi osobní odpovědnosti za svůj život 

 žáci si dokáží nastavovat reálné krátkodobé i dlouhodobé cíle 

 žáci jsou schopni reagovat na krizovou situaci, mají povědomost o institucích, které 

jim mohou pomoci v různých obtížných situacích, ví, na koho se obrátit 

 

 

7. CÍLOVÉ SKUPINY PROGRAMU 

 

Program se zaměřuje na: 

 

-všeobecnou skupinu žáků naší školy, se zaměřením na specifické skupiny žáků:  

 žáci s poruchami chování 

 žáci, kteří vykazují rizikové chování 

 žáci s odlišnou etnickou příslušností 

 žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 

- zákonné zástupce a veřejnost 



- pedagogický sbor 

- zapojeny jsou i další instituce 

 

8. ČINNOSTI NUTNÉ K DOSAŽENÍ CÍLE 

 - jedná se o činnosti a rozmanité akce, které pro žáky připravují pedagogičtí pracovníci naší 

školy za účelem dosažení cílů v jednotlivých oblastech prevence 

 

Navrhované činnosti a akce, vyplývající z aktuální nabídky nebo realizované jako 

příklady dobré praxe, budou v letošním školním roce podléhat aktuální epidemiologické 

situaci. 

1. Adaptační třídní aktivity  

2. Dary Země -  rozvoj fantazie a komunikativních dovedností (1.-5. ročníky), 

spolupráce s MŠ 

3. Vánoční jarmark 

4. Den pro volbu povolání 

5. Hrátky se školáky - sportovní odpoledne pro školáky a předškoláky z MŠ  

6. Dopravní výchova – výuka k bezpečnému pohybu na komunikacích – chodci, cyklisté 

(1.-4. ročník) 

7. Školní akademie – přehlídka aktivit, možností a kreativity jednotlivých třídních 

kolektivů; posílení kamarádských vztahů mezi žáky školy, prezentace na veřejnosti 

(1.-9. ročník) 

8. Adaptační kurzy na Moravském Karlově  

9. Školy v přírodě – ozdravný pobyt v přírodě (1.- 9. ročník) 

10. Lyžařské kurzy (7. a 8. ročník) 

11. Výlety a exkurze (1.-9.ročník) 

12. Regionální poznávání v oblasti kultury, sportu a turistiky (1.-9 ročník) – exkurze, 

adventní výlety 

13. Burza  středních škol – nabídka středních škol a odborných učilišť formou burzy 

v Městském kulturním centru Mohelnice 



14. Den Země -  posílení vztahu k ochraně prostředí, v němž žijeme, třídění odpadů, sběr 

papíru, sběr víček PET lahví, soutěže (1.- 9. ročník) 

15. Beseda Besip pro prvňáčky 

16. Slavnosti Slabikáře 

17. Pasování čtenáře 

18. Příběhy bezpráví  (2. stupeň) 

19. Ochrana člověka za mimořádných událostí - poznávání práce ochranných složek a 

zlepšování orientace žáků v integrovaném záchranném systému, řešení krizových 

situací, poskytování první pomoci, spolupráce s ochrannými složkami – Policie ČR, 

Hasiči, Armáda ČR, Zdravotní záchranná služba, Vězeňská služba ČR (1.-9. ročník) 

20. Vlastní bezpečnost – beseda s PČR , hasiči – 1. stupeň 

21. Zdravá škola + Zdravá pětka 

22. Vitamínový den 

23. Prevence úrazů 1. – 5. ročník 

24. Vzpoura úrazům ( VZP, 6.ročník) 

25. Proto pozor, proto bacha 

26. Podej ruku knize 

27. Finanční gramotnost (Poradna Zdraví, ČS) 

28. Plavání 2. a 3. ročník 

29. Den laskavosti 

30. Charitativní akce : sbírka víček, sbírka pro útulek, pro zoo 

31. Preventivní aktivity školního psychologa 

32. Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky 

33. Náslechové hodiny MŠ 

34. Divadelní představení 1. a 2. stupně 

35. Soutěze, olympiády, besedy v knihovně  



Další akce a činnosti pro žáky v průběhu školního roku zařazujeme podle potřeb 

žáků a třídních učitelů. 

 

9. ÚKOLY ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE V OBLASTI  

    PŮSOBENÍ NA CÍLOVÉ SKUPINY 

 

- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 

- spolupráce s vedením školy a ŠPP při řešení problémů 

- systematické vedení pedagogického sboru k tomu, aby prevence byla součástí výchovného  

 působení v průběhu celé školní docházky dětí, aby děti byly dostatečně odolné vůči  

   negativním vlivům svého okolí 

- průběžně seznamovat pedagogický sbor se situací v oblasti návykových látek a ostatních  

 rizikových poruch chování; poskytovat jim nové, aktuální a pravdivé informace 

- vést evidenci rizikového chování žáků ve škole – spolupráce s třídními učiteli  

- poskytnout rodičům vzdělávací, informační a propagační materiál týkající se  

 problematiky sociálně patologických jevů, poskytnout informace o kontaktních místech –  

 prostřednictvím třídního učitele či internetu 

- kontaktovat a oslovovat rodiče problémových žáků – spolu s třídním učitelem, výchovnou  

 poradkyní, školním psychologem a vedením školy 

- stanovit a zveřejnit konzultační hodiny metodika prevence pro veřejnost i členy  

 pedagogického sboru 

- účastnit se besed, seminářů, setkání s problematikou rizikových projevů chování žáků, --  

  sledovat aktuální dění na scéně primární prevence, účastnit se schůzek metodiků 

- seznámit pedagogický sbor s postupy řešení a novými trendy v oblasti RCH žáků 

 

 

 

10. PŘEHLED SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ A 

ODBORNÍKŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PREVENCI RCH VE 



ŠKOLE, ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A ŠKOLOU 

ORGANIZOVANÝCH AKCÍCH 

 

 Pedagogicko-psychologická poradna Mohelnice, Šumperk 

 Policie ČR – odbor kriminality mládeže, Mohelnice 

 Národní síť poradny zdraví, o.s. - Poradna zdraví, Šumperk, Mgr. Jolana Keprtová 

 NZDM 

 DDM Mohelnice 

 E-bezpečí 

 KHS Olomouc 

 PMS Šumperk 

 VZP 

 Sananim 

 Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) 

 Kulturní střediska a organizace 

 Úřad práce  

 Oblastní metodik prevence  Mgr. Hana Prejdová, Tel.: 583 215 279 

Email: hana.prejdova@ppp-sumperk.cz 

 

 11. ÚKOLY PRO PEDAGOGICKÝ SBOR  

 

 průběžně, nenásilně a komplexně naplňovat preventivní program školy 

 zaměřit se na potírání konkrétních negativních jevů (důraz na pravidla slušného  

   chování a civilizovaných mezilidských vztahů) 

 těžiště preventivní činnosti přesunout na třídní učitele (mapování vztahů ve třídě,   

   komunikace se žáky a jejich rodiči, pomoc při řešení vztahů ve třídě, důsledně     

               postihovat – navrhovat postihy při odhalení negativních jevů, spolupracovat      

               s VP, ŠMP, školní psycholožkou, vedením školy)  

 zaměřit se na třídy s problémovými žáky 

 vyvíjet tlak na snížení absencí omluvených i neomluvených hodin 

 pokračovat v dobré spolupráci s organizacemi, zabývajícími se RCH žáků 

mailto:hana.prejdova@ppp-sumperk.cz


 nadále zamezovat kouření a požívání alkoholu na škole 

 případné projevy šikany spolužáků či pedagogických i nepedagogických pracovníků 

eliminovat již v zárodku 

 snížit úrazovost žáků preventivními opatřeními, která vyplývají z předchozích   

   zkušeností pedagogů 

 individuálně se věnovat žákům s SVP 

 zaměřit se na nově se utvářející vztahy v žákovských kolektivech, zejména v prvních     

   a v šestých ročnících 

 být žákům osobním příkladem 

 zaměřit se na hodnocení a diagnostiku ve třídách za účelem včasného odhalování   

   problémů  

 rozvíjet komunikativní schopnosti pedagogů 

 

12. SEZNAM OSTATNÍCH AKTIVIT A PROJEKTŮ  

A. Tematické bloky s žáky v rámci výuky dle ŠVP 

I. stupeň   

 1. – 3. ročník 

Zdraví a péče o něj 

Zdravý způsob života – správná péče o zuby 

Rodina a mezilidské vztahy    

Čistota životního prostředí – ochrana životního prostředí  

Péče o domácí mazlíčky  

Recyklace odpadů 

4. a 5. ročník 

Člověk - životní podmínky,  

Lidské tělo - soustavy 

Zdravý způsob života - ochrana zdraví, nebezpečí požívání návykových látek 

Zásady správného stravování 

Mezilidské vztahy - vhodné chování v kolektivu, prevence šikanování 

Čistota životního prostředí – ochrana životního prostředí  

Péče o domácí mazlíčky  

Recyklace odpadů – ochrana životního prostředí 



 (výuku zajišťují učitelé 1. stupně – PR, PŘ, VL) 

 

II. stupeň 

6. ročník - VZ, OV 

Zdravý životní styl - ochrana zdraví, nebezpečí požívání návykových látek  

Rodina - domov, člověk ve společnosti, životospráva 

7. ročník - VZ, OV                             

Tolerance - rasismus, xenofobie, diskriminace  

Poruchy příjmu potravy - zdravý životní styl, BMI, obezita, kardiovaskulární onemocnění, 

anorexie, bulimie 

Sexuální výchova - puberta, dospívání, těhotenství, rodičovství, pohlavně přenosné choroby        

8. ročník - VZ, OV  

Člověk a dospívání - lidské tělo, pěstování vůle, citový život, konflikt zájmů, náročné životní 

situace 

Škodlivost kouření - návykové látky, toxikománie, AIDS 

 

9. ročník - OV, CH     

Konzumní společnost - prevence kriminality, právní odpovědnost mladistvých 

Sociální politika státu 

Návykové látky 

Poruchy příjmu potravy 

Nebezpečí AIDS 

Drogy – rozdělení a účinky zneužívání léků 

(výuku zajišťují učitelé 2. stupně – VZ, OV, CH) 

 

B. Jednorázové akce, projekty     

Den otevřených dveří a velikonoční dílny  

Vánoční jarmark 

Den Země      

Regionální poznávání     

Školní akademie 

Vánoční koledování      



Adopce na dálku     

Zdravé zuby      

Ochrana člověka za mimořádných událostí  

Školy v přírodě     

Lyžařské kurzy  

    

C. Předpokládané besedy a přednášky, akce 

téma                                       ročník           učitel, lektor                                    

(výhledově dle zájmu třídních učitelů, podmínek školy a spolupracujících organizací) 

 

Prevence úrazovosti  1. stupeň       DDM Magnet 

Vlastní bezpečnost   1. stupeň      beseda s příslušníkem záchranného systému  

 

Zdravá výživa   dle zájmu tř. uč..  Poradna zdraví Špk  

Dospívání   5., 6.       Poradna zdraví Špk  

Profesní zaměření   8., 9.       Burza škol v MKSC 

Prevence šikany    8.   Školní psycholog 

Prevence – alkohol  7., 8.   Eliška Salavová,lektorka projektu o. s. SANANIM 

Gamblerství, finanční gramotnost   9.roč.  Poradna zdraví, Podané ruce 

Kyberšikana    5. – 6. Ročník  e- bezpečí, poradna Zdraví, MZDM 

Pohyb na sociálních sítích     7.ročník  NZDM 

Trestní odpovědnost     8.ročník  PMS Šumperk 

Prevence úrazů   6.ročník  VZPoura úrazům 

 

 

 

D. Schránka důvěry 

Žáci do ní mohou vhazovat nejrůznější dotazy a svěřit se i se svými problémy. Svá trápení  

mohou sdělovat pod svým jménem nebo anonymně. 

Je umístěna ve 2. patře na chodbě školy (naproti schodišti), případně na webových stránkách 

školy (vyhodnocuje Mgr. Lucie Křepská) 

 



14. SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A HODNOCENÍ  

1. Metodický pokyn MŠMT k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních (Č.j.:MŠMT 21291/2010-28) 

2. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízeních (Čj.:28275/2000-22) 

3. Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 

(Čj.:14423/99-22) 

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

prevenci a postihu záškoláctví (Čj.:101944/2002-14) 

5. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a 

školských zařízeních (Čj.:29159/2001-26) 

6. Metodický pokyn MŠMT ke krizovému plánu šikany (Čj.:24 246/2008-6) 

7. Vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních 

8. Zákon č.94/1963 Sb.,o rodině, v platném znění 

9. Adresář zařízení zabývajících se problematikou rizikových poruch chování žáků 

10. Jednotný postup při zjištění šikany mezi žáky ZŠ, Mohelnice, Mlýnská 1 

11. Jednotný postup při zjištění požití alkoholu nebo omamné návykové látky u žáků ZŠ 

Mohelnice, Mlýnská 1 

12. Jednotný postup při zjištění záškoláctví žáků ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 

13. Nabídka aktivit Poradenských zařízení 

14. Seznam žáků s podpůrnými opatřeními (důvěrný materiál – jen pro vnitřní potřebu školy) 

15. Hodnocení práce VP  

16. Hodnocení práce MPP za rok 2020/2021 

17. Vnitřní řád školy na školní rok 2021/2022 

 

15. Upravil          Schválil  

______________________________                            _______________________________ 

       Mgr.Hana Indrstová                                                  Mgr. Pavel Grünwald 

        školní metodik prevence (ŠMP)                               ředitel školy 

  



V Mohelnici 30.8. 2021 

pro školní rok 2021/2022    razítko 

 

 

Přílohy:  

KRIZOVÉ PLÁNY 

Školní program proti šikanování 

Přehled aktuální legislativy 

Důležité kontakty 

Přehled volnočasových aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO OBLAST ŠKOLSKÉ PREVENCE RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ 

aktualizace k 1. 9.2020 

 

STRATEGIE 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019 – 2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021 

 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 

2019 –2027 

 Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 – 2021 

 Krajský plán primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na léta 2019 

– 2022 

 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 -22 

 

ZÁKONY 

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

jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, nabývá 

účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 6, 81 a 83, 

které nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.  Ustanovení části 

první čl. I bodu 12 pozbývá platnosti dnem 30. září 2025. 

 Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

školského zákona  

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

 Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách  

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

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – „Tabákový 

Zákon“ 

 Zákon č. 422/2003 Sb. o sociální potřebnosti – ohlašovací povinnost školy při 

neomluvených hodinách (novela zákona č.  482/1991 Sb.) 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=%C5%A1kolsk%C3%BD%20z%C3%A1kon&PC_8411_l=561/2004&PC_8411_ps=10#10821
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 Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (více o ohlašovací povinnosti 

školy) 

 Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže 

 

 

VYHLÁŠKY 

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

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

 Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému 

pedagogických pracovníků  

 

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 

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

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

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

a ve školských zařízeních (č.j.: MŠMT 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) 

 

 Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci 

řešení rizikového chování žáků (č. j. MSMT-43301/2013) 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síť kontaktů pro PPRCH - ORP Šumperk, Zábřeh, Mohelnice 

 
 
MŠMT ČR, Primární prevence 
Oddělení  základního vzdělávání, pracoviště MŠMT, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana 

Mgr. Svatopluk Pohořelý (vedoucí oddělení) 
tel: 234 812 132 

 
Mgr. Vladimír Sklenář (odborné poradenství a metodické vedení KŠKP, OMP PPP; dotační 
programy v oblasti primární prevence) 

             vladimir.sklenar@msmt.cz; tel: 234 811 698 
 

Ing. Vladimíra Mikešová (PPRCH u dětí a mládeže, dotační program v oblasti primární 
prevence) 
vladimira.mikesova@msmt.cz; tel: 234 812 104 
 

 
Krajský školský koordinátor prevence OK 
Odbor školství a mládeže, oddělení vzdělávacích programů a dotací, Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 
Olomouc 

PhDr. Ladislav Spurný (primární prevence ve školství) 
l.spurny@olkraj.cz; tel: 585 508 545 

 
 
Oblastní metodik prevence rizikového chování PPP a SPC OK 
Husitská 12, 78701 Šumperk 

Mgr. Hana Prejdová 
hana.prejdova@ppp-sumperk.cz; tel: 583 215 279 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Městský úřad Šumperk 
Lautnerova 1, 78701 Šumperk 
 

Odbor sociálních věcí 

Ing. Pavla Skálová (vedoucí odboru) 
pavla.skalova@sumperk.cz; tel.: 583 388 920, 721 343 213 

 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence (OSPOD) 

Mgr. Nikola Šebestová (vedoucí oddělení) 
nikola.sebestova@sumperk.cz; tel.: 583 388 907 
 
Mgr. Jana Žouželková (kurátor pro děti a mládež) 
jana.zouzelkova@sumperk.cz; tel.: 583 388 953 
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Mgr. Petr Vlach (kurátor pro děti a mládež) 
petr.vlach@sumperk.cz; tel.: 583 388 904 
 
Mgr. Vladimír Přibyl (kurátor pro děti a mládež) 
vladimir.pribyl@sumperk.cz; tel.: 583 388 954 

 
 
Městský úřad Zábřeh 
Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh 
 

Odbor sociálních věcí 

Mgr. Jana Kapplová (vedoucí Odboru sociálních věcí) 
jana.kapplova@muzabreh.cz; tel.: 583 468 120 

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence (OSPOD) 

Mgr. Hana Horčicová (vedoucí oddělení) 
hana.horcicova@muzabreh.cz; tel.: 583 468 127 
 
Bc. Lenka Musilová, DiS. (kurátorka pro děti a mládež) 
lenka.musilova@muzabreh.cz; tel.: 583 468 129 

 
Nataša Horváthová, DiS. (kurátorka pro děti a mládež) 
natasa.horvathova@muzabreh.cz; tel.: 583 468 130 

 
 
Městský úřad Mohelnice 
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
 
Odbor sociálních věcí 

Bc. Eva Fričarová (vedoucí odboru) 
fricarovae@mohelnice.cz; tel.: 583 452 163 

 
Mgr. Jana Drapáčová (kurátorka pro děti a mládež) 
drapacovaj@mohelnice.cz; tel.: 583 452 158 

 
Mgr. Iveta Šolcová (kurátorka pro děti a mládež) 
solcovai@mohelnice.cz; tel.: 583 452 181 

 
 
 
Policie ČR  
 
Územní odbor Šumperk 
Havlíčkova 8, 787 90  Šumperk 
su.uo.podatelna@pcr.cz; tel.:974 779 299 
 

Oddělení tisku a prevence 
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por. Mgr. Jiřina Vybíhalová (tisková mluvčí, preventistka) 
jirina.vybihalova@pcr.cz; tel.: 974 779 208, 725 277 975 
 
 
 

Obvodní oddělení Šumperk 
Havlíčkova 10, 787 01  Šumperk 
su.oo.sumperk.podatelna@pcr.cz; tel.: 974 779 651 
 
Obvodní oddělení Zábřeh na Moravě 
Postřelmovská 7, 789 01  Zábřeh 
su.oo.zabreh.podatelna@pcr.cz; tel.:974 789 601 
 
Obvodní oddělení Mohelnice 
Generála Svobody 22, 789 85 Mohelnice 
su.oo.mohelnice.stsl@pcr.cz; tel.: 974 789 301 
 
 
Městská policie  
 
MP Šumperk 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 
tel.: 156, 583 213 000 
 
MP Zábřeh 
Náměstí Osvobození 345/15, 789 01 Zábřeh  
straznici@mp.zabreh.cz; tel.: 156, 583 411 594, přímo na hlídku 737 518 492. 
 
 
Probační a mediační služba  
M. R. Štefánika 412/12b, 787 01 Šumperk 

Ing. Eva Čmakalová (vedoucí střediska)                    
ecmakalova@pms.justice.cz; tel.: 773 794 439  

 
Mgr. Eva Hasalová, DiS. (probační úředník pro mládež, primární prevence) 
ehasalova@pms.justice.cz; tel.: 734 362 942 

 
 
Kliničtí psychologové pro děti a mládež  
Šumperk:  

PhDr. Svatopluk Morávek  
Radniční 231/4, 787 01 Šumperk 
Tel.: 583 217 410, 775 932 381 
 
PhDr. Marie Totínová  
Milana Rastislava Štefánika 967, 787 01 Šumperk 
Tel.: 583 311 320 
 
PhDr. Jurenková 
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Slovanská 260, 787 01 Šumperk 
Tel.: 737837298 

 
 

 

 

Zábřeh: 

PhDr. Konečná Dagmar, Psychologická ordinace Dakord  
Náměstí Osvobození 28A, 789 01 Zábřeh 
dagmar.konecna@dakord.cz; tel.: 737 106 922 
 
Mgr. Veronika Jarmarová 
Náměstí 8. května 1, 789 01 Zábřeh  
Tel.: 605 577 983 

 
Mohelnice:  

 Mgr. Petra Krylová 
Lékárnická 1019/3, 789 85 Mohelnice 
p.krylova@seznam.cz; tel.: 605 488 633 
 

 
Pedopsychiatři  

Šumperk:  
Psychiatrie pro děti s.r.o. - MUDr. Eva Rozsívalová a MUDr. Helena Štěpánová 
Šmeralova 527, 787 01 Šumperk 
583 219 713 

 
Zábřeh: 
 MUDr. Pavla Zechová 
 Školská 15, Zábřeh 789 01 
 pavlazechova@ordinacedusevnihozdravi.cz; 583 411 600, 607 147 650 
 
 
Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka    
Ambulance + internát: Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk                                                   
Ambulance v centru: Bulharská 8, 787 01 Šumperk 
svp@dds-spk.cz; tel.: 583 284 011, 778 445 825 

Mgr. Jitka Křečková, Dis. (vedoucí SVP) 
 svp.vedouci@dds-spk.cz; tel.: 778 445 825 
 
 
Poradna pro rodinu - středisko sociální prevence 
Palackého 2, 787 01 Šumperk 
ppr.sumperk@ssp-ol.cz; tel.: 583 213 141, 731 447 454; tel.: 725 477 295 problematika domácího 
násilí 

Bc. Kateřina Linhartová, DiS. (vedoucí poradny) 
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linhartova@ssp-ol.cz; tel.: 725 477 295 
 
 
Poradna zdraví 
8. května 20, 787 01 Šumperk 

Mgr. Jolana Keprtová 
jolana.keprtova@seznam.cz; tel.: 732 960 137 

 
 
Poradna pro ženy a dívky 
Komenského 9, 78701 Šumperk 
poradna.su@volny.cz; tel.: 603 213 845 
 
 
Pontis Šumperk o.p.s. 
pontis@pontis.cz; tel.: 583 211 766 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Rachot 
 17.listopadu 630/6, 78701 Šumperk 
 rachot@pontis.cz; tel.: 583 550 237 

 Ľubica Hanáková, Bc. (vedoucí) 
hanakova.lubica@pontis.cz; tel.: 778 087 717 

 
 
Klubík  - Volnočasové aktivity, Městský úřad Šumperk  
Společenské středisko Sever, Temenická 5, Šumperk 

 Bc. Nikola Lešenarová  
nikola.lesenarova@sumperk.cz; tel.:727 865 034  

 

 
Společnost Podané ruce o.p.s. 
infolinka@podaneruce.cz 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hanušovice 
Hlavní 136, 788 33 Hanušovice  
nzdm.han@podaneruce.cz; tel.: 773 743 569 

 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zábřeh 
Postřelmovská 465/1A, 789 01 Zábřeh 
nzdm.mz@podaneruce.cz; tel.: 776 177 797 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mohelnice 
Zámecká 19/11, 789 85 Mohelnice 
nzdm.mz@podaneruce.cz; tel.: 770 159 222 

 
 
Společně - JEKHETANE, o. p. s. 
Hlavní třída 13/3, Šumperk 
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Lenka Čermáková, DiS. (vedoucí služeb – Šumperk) 
poradna.sumperk@jekhetane.cz; tel.: 725 101 815 

 Občanská poradna: poradna.sumperk@jekhetane.cz; tel.: 725 101 815 
Klub-ko: rodina.sumperk@jekhetane.cz; tel.: 725 101 815 
Terénní programy: teren.sumperk@jekhetane.cz; tel.: 778 059 312, 725 003 085 

 
 
 
Linka pro rodinu a školu/ zdarma a nonstop tel.: 116 000 
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