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Minimální preventivní program vychází z dokumentů: 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., 
č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb. a č. 217/2007 Sb.  

• Informace o spolupráci 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, Věstník MŠMT sešit 11/2003  

• Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14423/99-
22, Věstník MŠMT sešit 5/1999  

• Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24  
• Věstník MŠMT sešit 6/2004  
• Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení: 
 
             Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků v  působnosti MŠMT je zaměřena na: 

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  
o  záškoláctví, 
o šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,  
o kriminalita, delikvence, 
o užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění 

HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek 
o závislost na politickém a náboženském extremismu, 
o netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 
o  domácího násilí, 
o týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, 
o ohrožování mravní výchovy mládeže,  
o poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 
 

• který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, 
kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, 
intoleranci, antisemitismus 

• Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 
školských zařízení  

• Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na 
období 2005-2008  

• Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 
žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví  

• Vyhláška MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních  

 
     Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, 
která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat 
rozhodnutí, osobnost,  která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat 
základní sociální dovednosti. Cílem je také zvýšit odolnost  dětí a mládeže vůči sociálně patologickým 
jevům a tím dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole 
mezi žáky různých věkových kategorií. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačnich  



 
dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení 
konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě = smysluplné využívání volného času. 
     Dále motivace žáků k zásadám zdravého životního stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, 
hodnota zdraví, nemoc, léky - jejich pozitivní i negativní stránka), ta je možná jen v případě spolupráce 
s rodiči. 
      Škola poskytne  žákům základní nezkreslené informace o zakázaných, ale volně dostupných 
návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich mladý a nevyvinutý organismus, riziku zneužívání drog, 
drogové prevenci v  souvislosti s AIDS a o alkoholismu. Zpřístupní kontakty na odborníky v těchto 
oblastech. 
      Preventivní program  zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, 
směřuje  k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní  změně motivace žáků a pedagogů a změnám 
vyučovacích metod. 
      Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci 
kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a  
ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. 

     Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je výchova dětí a mládeže ke 
zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Součástí našeho 
programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech. 

     Za realizaci minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje 
práci jednotlivých učitelů, podílí se na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. 
O průběhu naplňování minimálního preventivního programu informuje vedení školy a spolu s ním 
pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole 
     Preventivní program  -  zasahuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, 
směřuje  k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní  změně motivace žáků a pedagogů a změnám 
vyučovacích metod. 
     Program sleduje obecné cíle, zejména zaměření do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci 
kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a  
ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. 

V oblasti prevence se zaměříme na: 

• rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, 
odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání 

• posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní 
reakce na stres, neúspěch, kritiku 

• vytváření pozitivního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, 
práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 

• formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám – pěstování právního vědomí, 
mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 
Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a navazovat na 
předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i působení 
vrstevníků.  

Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu: 

• oblast zdravého životního stylu – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové 
aktivity 

• oblast společensko vědní – formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence 
• oblast přírodovědná – biologie člověka, fyziologie, chemie, ekologie 
• oblast sociálně právní – právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti ke 

společensky nežádoucím jevům, práva dítěte, apod. 
• oblast pracovní – pracovní postupy, návyky, vztah k práci a k výsledkům práce druhých 

 



 

Mladší školní věk:  

Preventivní činnost ve výuce na I. stupni 
• Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti 

setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. 
výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování  či 
dramatickou výchovu.  

• Jednotlivá témata - Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Člověk a jeho zdraví - budou 
vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku 

• společné stanovení a zažití pravidel harmonického soužití mezi žáky i učiteli, navozování  
příznivého psychosociálního klimatu ve třídě 

• zvyšování zdravého sebevědomí žáků 
• zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 
• nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 
• rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty 
• rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor 
• osvojování a upevňování základních hygienických návyků – hygiena, životospráva, základní 

informace z oblasti prevence návykových látek, umění říci“ne“ 
• základy etické a právní výchovy 
• včasné odhalování specifických poruch učení 
• všestranný rozvoj osobnosti žáka 
• diagnostikování sociálně – patologických problémů ve třídě 
• spolupráce s rodiči 
• ekologická výchova 
• organizování kulturních akcí – návštěva divadelních a filmových představení, výchovných koncertů, 

besed, 
• účast v soutěžích 
• projekt „Já na to mám“ 
 

Cíl - po pěti letech by děti měly umět:  

• definovat rodinu jako zázemí a útočiště  
• zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými  
• mít základní sociální dovednosti  
• umět se chránit před cizími lidmi  
• mít základní zdravotní návyky  
• umět si správně zorganizovat svůj volný čas  
• umět rozlišit léky a návykové látky  
• znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách  
• znát následky užívání návykových látek  
• umět odmítat  

 
Starší školní věk:  

     Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale 
nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje ve 
všech předmětech, zahrnují je především: 

• občanská výchova (6. ročník: Naše škola, naše obec. Naše obec, region, kraj. Naše vlast. Kulturní 
život. Lidská setkání. Zásady lidského soužití, 8. ročník: Podobnost a odlišnost lidí. Vnitřní svět 
člověka. Osobní rozvoj. 9. ročník: Stát a právo. Mezinárodní vztahy, globální svět) 

• rodinná výchova 
• přírodopis 



• člověk a zdraví (9.ročník: Vztahy mezi lidmi a formy soužití. Změny v životě člověka a jejich 
reflexe. Zdravý způsob života a péče o zdraví. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Hodnota a 
podpora zdraví. Osobnostní a sociální rozvoj) 

• člověk a svět práce (8.ročník: Trh práce. Volba profesní orientace, 9.ročník:  Svět práce) 
 

     K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, 
skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek 

• vzájemné poznávání a upevňování vztahů v komunitě vrstevníků  
• vytváření a prohlubování  vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 
• stanovení a dodržování pravidel soužití třídní komunity 
• Formování skupiny, která se stane pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout   se 

rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku 
různých typů závislostí apod. 

• trénink obrany před manipulací s uměním říci „ne“ 
• zvládání náročných fyzických a duševních situací 
• umění vyrovnat se s neúspěchem. 
• vytváření a prohlubování  vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 
• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů 

chování  
• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, 

rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.  
• věnovat nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření - osvěta v rámci hodin OV, RV  
• dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie  
• akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie  
• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, 

lyžařského výcvikového kurzu atd.  
• organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního 

prostředí  
• široká nabídka volnočasových aktivit  
• účast v literárních, vzdělávacích, sportovních a jiných soutěžích  
• ekologická výchova (třídění odpadu ve třídách, využití plastů ve výtvarné výchově)  
• v červnu tradiční trojboj a školní olympijské hry  
• zapojení do celostátních projektů (Člověk v tísni…) 
• zapojení do soutěží  
• projekt „Já na to mám“ 

 

Cíl - žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět:  

• pojmenovat základní návykové látky  
• znát jejich účinky na lidský organizmus  
• orientovat se v problematice závislosti  
• znát základní právní normy  
• vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku  
• správně se rozhodovat, odmítat  
• zaujímat zdravé životní postoje  
• orientovat se v problematice sexuální výchovy  
• bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc  
• zvládat základní sociální dovednosti  

 

 



 

Problémoví žáci 

     Škola  monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům je věnován zvýšený 
dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu sociálně patologických 
jevů.  

Žáci s specifickými poruchami učení 

     U každého žáka se poruchy učení projevují různě, proto učitelé na I. i II. stupni svým individuálním 
přístupem umožní dětem dosahovat dobrých  studijních  výsledků a zažívat pocity úspěchu ve své práci.  

Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků  

• posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a 
intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení. 
Zejména spolupráce s výchovným poradcem  a třídními učiteli. 

• monitorování výskytu  patologických jevů 
• věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů 

asociálního chování mezi žáky – soustředit se zejména na problematiku šikany.  
• v rámci prevence kouření vytvoření dostatečné informovanosti  
• sledování absence žáků – prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se 

školní docházce. V problematických případech možnost vyžadování lékařského potvrzení.  
• sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu 

stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže  

• shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor.  
• samostudium materiálů k prevenci  zneužívání návykových látek, vzniku závislostí, poradenská 
činnost ze strany metodika  

• využívání nabídky videoprogramů a dalších materiálů 
• zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu  

Aktivity pro rodi če a veřejnost: 

• seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek  
• nabídka propagačních materiálů o drogách  
• seznámení rodičů s postupem školy v případě výchovných problémů žáků (příloha ŽK)  
• na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog -  zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují 

účast na diskotékách  
• informovanost prostřednictvím místního tisku a na webových stránkách školy - Drbník  
• konzultace pro rodiče se školním metodikem prevence a  výchovným poradcem 
• pořádání dne otevřených dveří 

Informa ční systém na škole: 

• informace na pedagogických radách  
• nástěnka s informacemi a konkrétními kontakty v případě krizových situací ve sborovně 
• nástěnka pro žáky – informace, kontakty – telefon, webové adresy 

 

V oblasti  represe se zaměříme na bezprostřední  spolupráci školy: 

• s rodiči, pedagogy,  sociálním odborem, Policií ČR, OPPP při přijímání účinných  výchovných 
opatření ve vztahu k dětem 

• výchovné problémy řeší výchovná komise ve složení: ředitel školy, výchovný poradce, školní 
metodik prevence, třídní učitel. 



 

KRIZOVÝ PLÁN – PREVENCE ŠIKANY  

ZŠ DRNHOLEC 2009/2010 

Charakteristika:  

     Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, 
případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či 
skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v 
podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, 
vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování, až zneužívání. Šikana se projevuje i v 
nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.  

     Nebezpečí působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních 
následcích na duševním a tělesném zdraví. 

Nepřímé znaky šikanování mohou být např.: 

• Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 
• Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 
• O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 
• Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 

Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 
• Stává se uzavřeným. 
• Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 
• Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 
• Zašpiněný nebo poškozený oděv. 
• Stále postrádá nějaké své věci. 
• Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 
• Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 
• Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 
• Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 
přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 

Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování: 

• Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 
• Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. 
• Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
• Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, 

případně je na něm možno při bedlivějším pozorování znát strach. Ztráta chuti k jídlu. 
• Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz 

autem. 
• Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu, nebo peníze na svačinu). 
• Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze sna, např. “Nechte mě!” 
• Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 
• Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. 

Odmítá svěřit se s tím, co je trápí 
• Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), 

případně doma krade peníze. 



• Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 
• Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu 

vůči rodičům. 
• Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své 

zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) 
• Dítě se vyhýbá docházce do školy.  
• Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.  

Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

• Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho 
účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo “legrací” 
zranitelný. 

• Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským, až nenávistným nebo 
pohrdavým tónem.  

• Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.  
• Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a 

skutečnost, že se jim podřizuje. 
• Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti  

na nich. 
• Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť 

neoplácí. 
• Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

1. Škola řeší vlastními silami: 

• vytváření pocitu bezpečí pro každého žáka 
• rozvíjení mezilidských vztahů a úcty k životu druhého člověka 
• respekt k individualitě každého jedince 
• etické jednání 
• jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince 
• osobní příklad 
• okamžité řešení všech zárodečných forem šikanování 
• ve školním (ústavním) řádu jasně stanovit pravidla chování včetně sankcí  

za jejich porušení. 
• zajistit v souladu s pracovním řádem zvýšený a kvalitní dohled pedagogů  

o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna, a to hlavně v 
prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet. 

• aktivně zapojit do prevence šikanování i nepedagogické pracovníky. 
• provozování schránky důvěry. 

strategický postup při vyšetřování šikany 

• kontaktovat metodika prevence nebo výchovného poradce 
• rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi 
• nalezení vhodných svědků 
• individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů) 
• zajištění ochrany obětem 
• rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 

2. Škola potřebuje pomoc z venku: 
 

• bezprostřední ochrana oběti, odvést okamžitě ze třídy 
• zapojit další pedagogy (popřípadě pomoci oběti) a vedení školy 
• ohlásit celou věc Policii ČR a řídit se jejími pokyny 



• kontaktovat rodiče oběti 
• dohodnout postup s Policií, PPP, OSPOD, zřizovatelem 

 
Kontakty:  
 
MěÚ Mikulov – odd. sociální prevence 
Vedoucí odd.:  Pí. Olga Kučerová  519 444 533  kucerova@mikulov.cz 

Pí. Michlovská Romana 519 444 537  michlovska@mikulov.cz 
Pí. Zítová Jolana   519 444 534 
Pí. Průdková Dana  519 444 536 
 

Policie ČR – obvod. odd. Mikulov, U Lomu 561E 
Vedoucí odd.:  Nadpor. Luboš Dvořáček 519 510 132 

Nadpor. Mgr. Švandová  725 292 457 
  

Mě –Policie Mikulov, Náměstí č.1 
Velitel:   p. Jiří Hamerník  602 763 477  policie@mikulov.cz 
Zástupce   p. Vážný Radek  519 444 656 
 
PPP Břeclav 
Ředitelka  Mgr. Houšťová  519 373 996  
       519 322 139 
metodik prevence SPJ   Mgr Adamusová  519 373 996 

728 899 454 
 

K – centrum  Mgr. Štěpán Žáček  519 322 842  kackobreclav@razdva.cz 
Břeclav   Hany Hajduchová  777 650 056 

Mgr. Štanglová Andrea 
Bc. Silnicová Jana 
 
 

Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno 549 241 010 
 
Linka bezpečí pro děti a mládež (na účet volaného) 800 155 555 
 
Dětské krizové centrum    241 484 149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Drnholci 9. 9. 2009                                                   Jitka Radkovičová, metodik prevence 


