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1. Charakteristika školy 

Základní škola a Mateřská škola Střílky respektuje přirozenost prostředí, ve kterém se 

nachází, ale zároveň je otevřená inovativním směrům a moderním trendům ve 

vzdělávání. Při svém působení na žáky dává důraz na toleranci a schopnosti 

formulovat své názory a postoje v přátelské atmosféře. Žáci mají možnost propojovat 

poznatky získané v učebním procesu s praktickým životem. Ve vzdělávacím procesu je 

využíváno bezprostředního prostředí školy. Základní i Mateřská škola jsou umístěny v 

jednom navzájem propojeném komplexu budov, což přispívá k vyšší bezpečnosti 

žáků. Součástí komplexu je i tělocvična, školní jídelna a školní družina. Výuka probíhá 

v kmenových třídách, ale také v odborných učebnách – fyziky a chemie, informatiky, 

jazykové učebny, dílnách, kuchyňce a nově zřízené učebny výtvarné výchovy. 

Naše škola měla ve školním roce 2016-2017 jednu třídu Mateřské školy, ve které bylo 

23 zapsaných dětí. V Základní škole bylo v šesti třídách zapsáno 102 žáků. Vzdělávání 

žáků zajišťovalo 12 pedagogických zaměstnanců, 3 asistentky pedagoga, které byly 

zároveň vychovatelkami ve školní družině. Ve školní kuchyni pracovaly 3 zaměstnanci 

a provoz školy zajišťovaly 3 pracovnice. 

Do Střílecké základní i mateřské školy dojíždějí děti z okolních obcí, nejvíce z 

Chvalnova, Zástřizel a z města Koryčany. 

 

2. Cíle MPP   

 

2.  1  Dlouhodobé cíle  

• Ve školním prostředí prohlubovat a upevňovat atmosféru porozumění, respektu, 

jistoty a tolerance vedoucí k naplnění všech uvedených cílů.  

• Schopnost kriticky zhodnotit přijaté informace, utvářet si svůj vlastní názor a umět ho 

prosadit mezi ostatními, ale zároveň kritiku i přijímat a konstruktivně ji využít.  

• Prostřednictvím každodenního působení všech pedagogů a na základě výuky nejen 

souvisejících předmětů (výchova ke zdraví, výchova k občanství, svět kolem nás apod.) 

motivovat žáky k rozvoji sociálních kompetencí (ochota a schopnost spolupracovat, 

tolerance k názorům druhých, k odlišnostem v přesvědčení, kultuře či zvycích 
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ostatních jedinců, konstruktivní komunikace na úrovních žák - žák, žák - učitel, učitel - 

učitel a učitel - rodič).  

• Podněcovat rozvoj vůle jako nepostradatelné vlastnosti osobnosti mající za následek 

zvýšenou odolnost vůči sociálně nežádoucím jevům, podporovat utváření zdravého 

sebevědomí.  

• Podporovat u žáků vědomí odpovědnosti za své vlastní zdraví i zdraví druhých, 

informovat o zásadách zdravého životního stylu, především o nebezpečí užívání 

návykových látek. 

 

2.  2 Střednědobé cíle  

• Úzce spolupracovat s rodiči žáků, ostatními pedagogickými pracovníky a dalšími 

výchovnými, poradenskými a jinými institucemi.  

• V případě zájmu či potřeby zajistit informovanost rodičů žáků ohledně rizikových 

projevů chování (dále jen RPCH), jejich následků a prevence.  

• Pozitivně motivovat ostatní pedagogy k řešení RPCH.  

• Cíleně zajistit pocit úspěchu u co nejvyššího procenta žáků, monitoring úspěchu 

žáků ve všech oblastech jejich působení (sport, hudba, dramatika, práce s 

technologiemi atd.).  

 

2. 3 Krátkodobé cíle 

 • Organizačně zajistit průběh všech plánovaných výchovně vzdělávacích akcí s 

tematikou primární prevence.  

• Provádět monitoring RPCH. 

 

3. Vymezení cílové skupiny  

 

Žáci  

V oblasti šikany zaměření na všechny ročníky (1.-9., 6-15 let), při prevenci záškoláctví a 

užívání návykových látek se MPP soustředí na žáky 5.-9. ročníku. 

 

Pedagogové  

Začínající i zkušení pedagogové bez ohledu na třídnictví či další funkce.  
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MMP je součástí plánu práce školy pro školní rok 2017/2018 a pokládá se za závazný 

pro všechny pedagogické pracovníky školy. 

 

Rodiče  

Primární zaměření na rodiče všech žáků. Cílené vytipování rodičů žáků s RPCH, 

individuální práce s nimi. 

 

4. Specifická a nespecifická prevence  

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve 

školách a školských zařízeních, MŠMT č.j.: 21291/2010-28 vysvětluje rozdíly mezi 

těmito dvěma pojmy takto:  

Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na 

předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků.  

Jedná se o:  

• všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován 

rozsah problému nebo rizika,  

• selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený 

výskyt rizikového chování,  

• indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl 

zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů 

v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.  

 

            Specifická prevence probíhá na naší škole v následujících oblastech:  

Žáci se účastní besed a přednášek na různá témata (např. závislosti, volba povolání, 

první pomoc, trestná činnost mládeže, dospívání…). Žákům i rodičům jsou k dispozici 

konzultační hodiny a emailové adresy a schránka důvěry. Důležité informace naleznou 

žáci také na nástěnkách věnovaných prevenci RPCH a výchovnému poradenství.  

 

5. Nespecifická primární prevence  

Veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního 

chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například 
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zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování 

určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe 

a své jednání. V prevenci rizikového chování je nezbytně nutné, aby škola co 

nejintenzivněji spolupracovala s rodiči a zákonnými zástupci žáků.  

 

Následující aktivity spadající do nespecifické primární prevence jsou tedy určeny právě 

pro ně: 

• Pravidelné volnočasové aktivity pořádané pro rodiče našich žáků (sport, netradiční 

tvorba a informační technologie).  

• Příležitostné akce ve všední dny i o víkendech, které jsou pořádány pro naše žáky i 

jejich rodiče.  

• Rozloučení s deváťáky na konci školního roku, jíž se účastní pedagogové, žáci, 

rodiče a všichni přátelé školy.  

• Fungující školní rada.  

• Rodiče i žáci mohou využívat poradenskou a konzultační činnost poskytovanou 

výchovným poradcem a metodikem primární prevence. Základní informace o činnosti 

těchto pedagogů, MPP a Plánu proti šikanování jsou rodičům podávány 

prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, jsou zveřejňovány na webových 

stránkách školy a na nástěnkách metodika prevence a výchovného poradce. Minimální 

preventivní program a Plán proti šikanování je uveřejňován webu školy a na nástěnce 

ve sborovně školy mezi ostatními důležitými dokumenty.  

• Intenzivnější komunikace a kvalitnější informovanost zákonných zástupců žáků je 

zajištěna prostřednictvím elektronického systému, sdělení TU a ředitelky školy.  

 

Na samotné žáky jsou zaměřeny následující aktivity:  

 

• Během celého školního roku se konají projektové dny.  

• Školní parlament, kterého se účastní vždy dva zástupci z každé třídy od třetího 

ročníku včetně.  

• Na škole působí školní klub, v jehož rámci mají žáci možnost výběru ze široké škály 

kroužků pořádaných školou.  

• Pobytové akce (např. lyžařský výcvik).  
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• Výlety, exkurze, přespávání ve škole.  

• Soutěže a olympiády. 

 

6. Spolupráce s ostatními institucemi  

• Pedagogicko-psychologická poradna  

• SPC  

• Policie ČR  

• Středisko výchovné péče  

• Odbor sociálních věcí, odbor péče o dítě  

• Obecní knihovna  

 

7. Organizace a struktura prevence  

V rámci preventivních aktivit na škole působí a na realizaci MPP se podílejí:  

• Výchovný poradce – vedle poradenské činnosti koordinuje péči o žáky se 

specifickými vývojovými poruchami učení, úzce komunikuje s pedagogy i rodiči žáků, 

zajišťuje spolupráci s Odborem sociálních věcí. Poskytuje poradenskou činnost v rámci 

volby povolání, výběru střední školy.  

• Metodik primární prevence – vytváří MPP, poskytuje informace ostatním vyučujícím i 

žákům zaměřené na primární prevenci sociálně patologických jevů, eviduje 

preventivní činnost školy, provádí evaluaci MPP, zajišťuje poradenskou činnost. 

Pravidelně kontroluje příspěvky v elektronické schránce důvěry duvera@zsstrilky.cz i ve 

schránce v budově školy. 

• Vedení školy – koordinuje preventivní aktivity školy a hodnotí jejich efektivitu.  

• Třídní učitelé – jsou v úzkém kontaktu s rodiči, vyhodnocují vztahy mezi žáky 

jednotlivých tříd, poskytují metodikovi primární prevence nezbytné informace o 

třídním klimatu. 

• Asistenti pedagoga.  

• Ostatní pedagogičtí pracovníci – prostřednictvím výuky jednotlivých předmětů se 

snaží usnadnit žákům dosažení výše uvedených kompetencí a realizovat vytýčené cíle 

MPP. 

• V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci účastní školení a seminářů. 
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8. Evaluace MPP 

 Minimální preventivní program je vyhodnocován jednou ročně na základě:  

- dotazníků určených žákům (k diagnostice vztahů mezi žáky a určení atmosféry v 

třídních kolektivech. Prostřednictvím dalších dotazníků je zjišťována míra pocitu 

ohrožení žáků šikanou či jiným druhem agrese, zkušenost žáků s návykovými látkami 

či některé jejich vztahově postojové vlastnosti. S výsledky těchto dotazníků jsou 

seznámeni i další učitelé, kteří se aktivně zapojují do hledání nejvhodnějších řešení 

odhalených nedostatků),  

- pozorování metodika primární prevence i ostatních pedagogů,  

- účasti žáků na mimoškolních aktivitách i akcích pořádaných školou,  

- konzultací s žáky i jejich rodiči,  

- setkání školního poradenského pracoviště (dle potřeby), z něhož jsou vedeny řádné 

zápisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Erika Nevyjelová                    Schválila: Mgr. Martina Raiserová  

 

    školní metodik prevence                                       ředitelka školy 
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          Krizový plán školy 

 

Oblast prevence užívání návykových látek 

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky - alkohol, 

omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka 

nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 

 

Tabákové výrobky 

V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných platí zákaz 

kouření. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je tento zákaz vyznačen grafickou 

značkou. 

1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci. 

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit. 

3. TU nebo jiný pedagogický pracovník sepíše o události stručný záznam (datum, 

místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost 

do zápisu. Záznam založí školní metodik prevence (dále jen MP) do své agendy. 

Vyrozumí vedení školy. 

4. Třídní učitel informuje zákonného zástupce. 

5. Při opakování vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  

6. Výchovná opatření: důtka TU – nález cigaret, první kouření 

důtka ŘŠ – při opakovaném porušení zákazu kouření 

2 z chování – následuje po NŘŠ – při dalším porušení zákazu kouření 

 

Alkohol 

V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných platí zákaz 

konzumace alkoholu. 

1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci. 

2. Alkohol je třeba odebrat a zajistit. 

3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí. 
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4. V případě, že je ohrožen na zdraví a životě volá lékařskou službu první pomoci 

(155), informuje okamžitě zákonného zástupce žáka a dohodne se na dalším postupu. 

5. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (datum, místo, 

čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost do 

zápisu. Záznam založí školní MP do své agendy. Vyrozumí vedení školy. 

6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného 

zástupce, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

7. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD a vyčká jeho 

pokynů. Může vyžadovat pomoc. 

8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci alkoholu, i když je žák schopen 

výuky. 

9. Při opakovaní, splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD. 

10. Škola v zájmu dítěte informuje jeho zástupce o možnostech odborné pomoci při 

řešení takové situace a doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka. 

11. Výchovná opatření: důtka TU – nález alkoholu, požití nepatrného množství,  

nabádání k požití  

důtka ŘŠ – opakované požití  

2 z chování – požití, u kterého bylo nutné volat první pomoc 

 

Nález alkoholu ve škole 

1. Nález alkoholu v prostorách školy: 

- nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury 

- oznámit vedení školy 

- uložit u vedení školy pro případ důkazu 

- sepsat stručný záznam (TU, MP nebo další prac. školy), založit do agendy MP 

2. Zadržení alkoholu u žáka: 

- nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury 

- oznámit vedení školy 

- uložit u vedení školy pro případ důkazu 

- za přítomnosti MP nebo dalšího pedagoga sepsat stručný záznam (datum, místo, 

čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvést toto do zápisu, založit do 

agendy MP 
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- vyrozumět zákonného zástupce, v případě opakování – oznámit OSPOD 

- v případě, že alkohol obsahuje i jiné příměsi, předat tekutinu přivolanému lékaři 

 

Omamné a psychotropní látky 

V prostorách školy, v době vyučování i na všech akcích školou pořádaných je 

zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a 

psychotropních látek. Je zakázáno i navádění k užívání těchto látek a vstup do školy 

pod vlivem OPL. 

Konzumace OPL ve škole - konzumace = porušení školního řádu 

- konzument je nebezpečný sám sobě, distributor všem  

1. Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci. 

2. Návykovou látku odebrat a zajistit ji, aby nedošlo k další konzumaci. 

3. Pedagogický pracovník posoudí, zda žáku nehrozí nějaké nebezpečí. 

4. V případě, že je ohrožen na zdraví a životě volá lékařskou službu první pomoci 

(155), 

informuje okamžitě zákonného zástupce žáka a dohodne se na dalším postupu. 

5. Jestliže nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (datum, místo, 

čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvede tuto skutečnost do 

zápisu. Záznam založí školní MP do své agendy. Vyrozumí vedení školy. 

6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve výuce, vyrozumí škola zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu 

ve škole. 

7. V případě nedostupnosti zákonného zástupce, vyrozumí škola OSPOD, vyčká jeho 

pokynů a vyžádá si pomoc. 

8. Zákonnému zástupci škola oznámí konzumaci OPL, i když je žák schopen výuky. 

9. Současně splní škola oznamovací povinnost k orgánu OSPOD. 

10. Škola v zájmu dítěte informuje zák. zástupce o možnostech odborné pomoci při 

řešení takové situace, doporučí rodičům, aby vyhledali odborníka a informovali se o 

léčbě. Vysvětlí rodičům nutnost léčby a důležitost motivace. 

11. Výchovná opatření: důtka TU – držení  

důtka ŘŠ – užití 

2 z chování – opakované držení či užití 
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Nález OPL ve škole 

1. Nález látky v prostorách školy:  

- nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury 

- ihned oznámit vedení školy 

- za přítomnosti dalšího pracovníka vložit do obálky, napsat datum, čas a místo 

nálezu, přelepit, orazítkovat podepsat a uschovat do trezoru 

- o nálezu vyrozumět Policii ČR  

 

2. Nález látky u žáka: 

- nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury  

- ihned oznámit vedení školy 

- za přítomnosti ředitele školy (případně zástupce ŘŠ nebo MP) sepsat stručný 

záznam (datum, místo, čas, jméno + podpis žáka), v případě, že žák odmítne, uvést 

tuto skutečnost do zápisu, založit do agendy MP  

- v případě, že se látka našla u žáka, který se jí intoxikoval, předat zajištěnou látku 

přivolanému lékaři 

 

3. Podezření, že žák má u sebe OPL: 

- vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat postup  

- informovat zákonného zástupce 

- žáka izolovat a do příjezdu Policie ČR ho mít pod dohledem 

- v žádném případě neprovádět osobní prohlídku ani prohlídku jeho věcí 

 

4. Distribuce OPL ve škole:  

distribuce a šíření = trestný čin 

- vyrozumět Policii ČR, zkonzultovat postup 

- vyrozumět zákonného zástupce a OSPOD 
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Program proti šikaně 

 

Oblast prevence šikany  

(Zpracováno dle Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí 

a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28 a MP MŠMT č.j. 22294/2013-1 k řešení šikanování 

ve školách a školských zařízení) 

 

Šikanování v ZŠ je jakékoliv dlouhodobé chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, 

ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a 

opakovaných útocích. Zahrnuje jak fyzické nebo psychické útoky, tak i slovní útoky 

realizované přímo nebo prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana), 

poškozování věcí, nápadné přehlížení, ignorování.  

 

Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. Všem osobám je v 

prostorách školy zakázáno chovat se výše zmíněným způsobem. Všechny projevy 

šikanování jsou považovány za hrubé porušení ŠŘ. Každý má právo požádat o 

pomoc, všichni pracovníci školy jsou povinni tomu věnovat náležitou pozornost. 

 

Řešení počáteční šikany 

1. Pozorovat chování žáků a atmosféru ve třídě, odhadnout závažnost.  

2. Oznámit své podezření vedení školy a MP a domluvit se na jednotném postupu. 

3. Zjistit informace od obětí i spolužáků, pořídit zápis. 

4. Najít vhodné svědky. 

5. Provést individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (ne oběti s 

agresorem). 

6. Chránit oběti šikany. 

7. Provést rozhovor s agresory, případně konfrontaci mezi nimi, pořídit zápis. 

8. Informovat rodiče oběti i agresora.  

9. Informovat zřizovatele. 

11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.  

12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy. 

13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při 
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řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného 

poradenského zařízení. 

14. Výchovná opatření pro agresory:  

- pokárání, napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ 

- snížení známky z chování 

- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti 

a mládež nebo v obdobných organizacích 

V mimořádných případech: 

- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, 

případně DÚ 

- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o 

nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ 

- vyrozumění Police ČR 

 

 

Řešení pokročilé šikany  

– výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování 

1. Překonat šok, odhadnout závažnost a formu šikany. 

2. Bezprostředně zachránit oběť, zastavit násilí.  

3. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (přivolat lékaře). 

5. Nahlásit situaci vedení školy, MP. Domluvit se na spolupráci pedagogických 

pracovníků při vyšetřování. 

6. Oznámit situaci Policii ČR, OSPOD, požádat je o pomoc při řešení. 

7. Informovat rodiče oběti i agresora. 

8. Zahájit vlastní vyšetřování.  

9. Informovat zřizovatele. 

10. Navázat kontakt se specialistou na šikanování  

11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě. 

12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy. 

13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při 

řešení takové situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného 
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poradenského zařízení. 

14. Výchovná opatření pro agresory:  

- napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ 

- snížení známky z chování 

- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti 

a mládež nebo v obdobných organizacích 

V mimořádných případech: 

- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, 

případně DÚ 

- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o 

nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ 

- individuální výchovný plán pro agresora 

 

Spolupráce školy s rodiči 

1. Informovat rodiče na třídních schůzkách o problematice šikany - MP a třídní učitelé. 

2. Prokazatelně seznámit rodiče s Metodickým pokynem prevence šikany (Krizovým 

plánem, MPP, Školním plánem proti šikanování) a se Školním řádem. 

3. Doporučit rodině, aby si všímala možných náznaků šikany a nabídnout jim pomoc. 

4. Při podezření na šikanování jednat s rodiči oběti i agresora. 

5. Zachovat taktní přístup a důvěrnost informací. 

6. Doporučit rodičům možnost porady s psychologem. 

7. Zpřístupnit informace pro rodiče o varovných příznacích šikanování a kontaktech při 

vyhledávání pomoci na webových stránkách školy a na informačním panelu ve 

vestibulu školy. 

 

Spolupráce s organizacemi: 

- s oblastním metodikem: Mgr. Irena Grodová, PPP Kroměříž 

- s krajským pracovníkem pro prevenci 

- se zřizovatelem  

- s preventivními informačními skupinami Policie ČR  

- s orgány sociálně-právní ochrany dětí  

- s dalšími státními i nestátními  
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Vybrané kontakty:  

MUDr. Elena Kašparová Kroměříž, nám. Míru 3287 Holešov, Sušilova 478, 76901 Tel.: 

573331001 (Kroměříž) Tel.: 573397370 (Holešov) E-mail: elena.kasparova@seznam.cz  

MUDr. Alena Březíková Otrokovice, tř. Osvobození 1388 Zlín, tř. Tomáše Bati 5135 Tel.: 

577922056 (Otrokovice) Tel.: 577524002 (Zlín) E-mail: detem@post.cz Klinika 

psychiatrie FN Olomouc  

MUDr. Martina Hunková, tel.: 588 443 519; psychiatrie@fnol.cz; 

http://www.fnol.cz/klinika-psychiatriezakladni-informace-sekce_131.html  

MUDr. Libuše Stárková, CSc. Olomouc, Vídeňská 10 Tel.: 585229036 E-mail: 

l.starkovaZavinaaccseznam.cz  

MUDr. Helena Urbánková Olomouc, Horní lán 10A/1310 Tel.: 585221337, 606846077 

E-mail: urban.helZavinaaccseznam.cz MUDr. Jana Lindnerová Olomouc, Žilinská 26 

Tel.: 585412645 Psychosociální centrum Přerov Tel.: tel.: 581209622, 581204720, 

581204437, 581204438 mobil: 736 750 308 E-mail: psychocentrum@mens.cz Web: 

www.psyche.cz  

MUDr. Taťjana Kopalová Přerov, Kozlovská 2829/51 tel.: 581 201 459  

MUDr. Pavla Němečková, Ph.D. Prostějov, Trávnická 2, 79601 Tel.: 582332800 E-mail: 

pavlanemeckova@seznam.cz Web: www.psych.cz  

MUDr. Vlasta Hošková Uherské Hradiště, Františkánská 163 Tel.: 572551330 

 

Vybrané webové stránky:  

www.bezpecnyinternet.cz/ 

www.seznamsebezpecne.cz 

www.bezpecne-online.cz/ 

www.bezpecne-online.cz/internetova-poradna/ 

www.i-bezpecne.cz/ 

www.pomoc-online.cz/ 

www.horkalinka.cz/ 

www.linkabezpeci.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.sikana.cz , www.internetporadna.cz,  www.napisnam.cz  
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