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Seznam pouz ity ch zkratek 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DÚ   Diagnostický ústav 

ESPAD   Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 

IC   Intervenční centrum 

KH   Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje 

KHS   Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

KPK + KKPK  Krajský protidrogový koordinátor, Krajský koordinátor prevence kriminality 

KPPP   Krajský plán primární prevence 

KPPP a ZDVPP Zlín Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín 

KŠKP   Krajská školská koordinátorka prevence 

KÚZK   Krajský úřad Zlínského kraje 

MPP   Minimální preventivní program 

MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MŠMT ČR  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MV    Ministerstvo vnitra České republiky 

NNO   Nestátní nezisková organizace 

NZDM   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ONS KH   Oddělení neziskového sektoru Kanceláře hejtmana 

OSPOD   Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OŚMS KÚZK  Odbor školství mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

PČR   Policie České republiky 

PIS PČR   Preventivně informační skupiny Policie ČR 

PMS   Probační a mediační služba České republiky 

PP   Primární prevence 

RCH   Rizikové chování 

RVP   Rámcový vzdělávací program 

RZK   Rada Zlínského kraje 

SK   Sportovní klub 

SVČ   Středisko volného času 

SVP   Středisko výchovné péče 

SPJ   Sociálně patologické jevy 

ŠMP   Školní metodik prevence 

ŠVP   Školní vzdělávací program 

ŠZ   Školská zařízení 

TČ   Trestná činnost 

ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

ZK   Zlínský kraj 
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Ú vod 

Prevence rizikove ho chova ní  je vy znamna  oblast, ktera  je du lez itou souc a stí  z ivota de tí , dospí vají cí ch i 

dospe ly ch. Zejme na na za kladní  s kole, kde z a ci tra ví  ve ts inu dne, je nutnou souc a stí  vy chovy a vzde la va ní  

a je take  za konem zakotvena do vzde la vací ho syste mu. Období  s kolní ho vzde la va ní  ma  vy znamnou funkci 

v oblasti formova ní  osobnosti mlady ch lidí . Toto je take  du vod, proc  je oblasti prevence rizikovy ch projevu  

chova ní  u s kolní  populace ve nova na mimor a dna  pozornost, a to nejen ze strany ministerstva, ale i vs ech 

dals í ch sloz ek podí lejí cí ch se na r í zení  s kolství , zvla s te  pak kraju  a obcí .  

Za kladní m na strojem prevence rizikove ho chova ní  de tí  a mla dez e v resortu s kolství  je tzv. Minima lní  

preventivní  program, ktery  je komplexní m syste movy m prvkem v realizaci preventivní ch aktivit ve 

s kola ch a s kolsky ch zar í zení ch. Dle za kona c . 561/2005 Sb. (s kolsky  za kon) je tento program souc a stí  

s kolní ho vzde la vací ho programu, ktery  je pro s kolu za vazny . Za tvorbu a realizaci MPP s koly c i s kolske ho 

zar í zení  zodpoví da  r editel s koly a s kolní  metodik prevence, ktery  poskytuje pedagogu m a ostatní m 

pracovní ku m odborne  informace o vhodny ch preventivní ch aktivita ch, poma ha  odhalovat rizika vzniku a 

projevy rizikove ho chova ní  de tí  a mla dez e a doporuc uje zpu soby r es ení  proble mu  s jednotlivci i cely mi 

kolektivy.  

Ste z ejní m posla ní m Zlí nske ho kraje je propojit Preventivní  programy s kol a regiona lní  programy ve 

smyslu zohledne ní  mí stní ch a specificky ch proble mu  s kol, nastavení  funkc ní ho syste mu vzde la va ní  

s kolní ch metodiku  prevence, zvy s ení  erudice vs ech pedagogu  ve znalostech preventivní ho pu sobení  a 

validní mi evaluac ní mi mechanismy, napomoci zkvalitne ní  s kolní ch preventivní ch strategií , vytva r ení  

podmí nek pro c innost metodiku  prevence v Krajske  pedagogicko-psychologicke  poradne  a Zar í zení  pro 

dals í  vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  Zlí n, podpora c inností  nesta tní ch neziskovy ch organizací , 

ktere  jsou realiza tory prevence v kraji.  

Krajsky  pla n prima rní  prevence rizikove ho chova ní  de tí  a mla dez e ve Zlí nske m kraji pro le ta 2015-2017 

vycha zí  z Na rodní  strategie prima rní  prevence rizikove ho chova ní  de tí  a mla dez e na období  2013-2018 a 

navazuje na pr edes ly  Krajsky  pla n prima rní  prevence rizikove ho chova ní  ve Zlí nske m kraji na le ta 2012-

2014. Prostr ednictví m krajske ho s kolske ho koordina tora preventivní ch aktivit kraj da le koordinuje 

c innost jednotlivy ch institucí  v syste mu prevence a zajis ťuje v pr enesene  pu sobnosti napln ova ní  u kolu  a 

za me ru  obsaz eny ch v Krajske m pla nu prima rní  prevence rizikove ho chova ní  ve Zlí nske m kraji na období  

2012-2014 pr i respektova ní  specifik Zlí nske ho kraje. Krajsky  s kolsky  koordina tor u zce spolupracuje 

s krajsky m protidrogovy m koordina torem a s koordina torem prevence kriminality zar azeny m do odboru 

Kancela r e hejtmana KÚ ZK. Odbor s kolství , mla dez e a sportu v oblasti prevence rizikove ho chova ní  

spolupracuje s odbory zdravotnictví  a socia lní ch ve cí  Zlí nske ho kraje. 
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1. Vy chodiska Pla nu prima rní  prevence rizikove ho 
chova ní  ve Zlí nske m kraji na období  2015-2017 

1.1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍ POJMŮ 

Primární prevenci (da le jen PP) se c lení  na tzv. nespecifickou a specifickou prima rní  prevenci. Specificka  

prima rní  prevence se da le de lí  na vs eobecnou, selektivní  a indikovanou prima rní  prevenci. 

Do nespecifické primární prevence se r adí  aktivity, ktere  nemají  pr í mou souvislost s rizikovy m 

chova ní m a aktivity ktere  napoma hají  sniz ovat riziko vzniku a rozvoje rizikove ho chova ní  prostr ednictví m 

leps í ho vyuz í va ní  volne ho c asu. Patr í  sem napr . za jmove , sportovní  a volnoc asove  aktivity a jine  programy, 

ktere  vedou k dodrz ova ní  urc ity ch spolec ensky ch pravidel, zdrave ho rozvoje osobnosti, k odpove dnosti 

za sebe a sve  jedna ní .  

Za specifickou primární prevenci rizikove ho chova ní  se povaz ují  takove  aktivity a programy, ktere  jsou 

u zce zame r eny na ne kterou z konkre tní ch forem rizikove ho chova ní . Vycha zí  se z toho, z e existují  a budou 

vz dy existovat de ti a mladí  lide , pro ktere  nabí zene  programy volne ho c asu nebudou z ne jake ho du vodu 

atraktivní  c i dostupne . Te mto de tem nestac í  vytva r et pouze nabí dku volnoc asovy ch aktivit. Mnohe  z nich 

vyz adují  specificke  podpu rne  programy, ktere  jim umoz ní  vyrovna vat se se svy m hendikepem a zabra ní  

jejich vyc lene ní  z be z ne  spolec nosti. Programy a aktivity specificke  prima rní  prevence jsou tedy zame r eny 

na jasne  definovanou cí lovou skupinu, u ktere  se vyskytuje rizikove  chova ní . Je u nich zr ejma  c asova  a 

prostorova  ohranic enost realizace.  

Specifická prevence se dále člení do tří úrovní – všeobecná, selektivní (viz. kap. 3.4.) a indikovaná 

(viz. kap. 3.5.). Tyto u rovne  jsou vydefinova ny v za vislosti na tom, jaka  je intenzita programu, jake  

prostr edky a na stroje program vyuz í va , na jake  u rovni zapojení  je cí lova  skupina atd. Obecne  platí , z e c í m 

ve ts í  je hloubka a intenzita programu, tí m ví ce vyuz í va  ru zny ch specia lne  pedagogicky ch, psychologicky ch 

a psychoterapeuticky ch technik a postupu . To znamena , z e se s kaz dou u rovní  za sadne  zvys ují  poz adavky 

na vzde la ní  a celkovou profesní  erudici realiza tora programu. Ne ktere  z nejví ce specializovany ch 

na roc ny ch programu  mohou realizovat jiz  vy hradne  pracovní ci s psychologicky m a minima lne  

poradensky m vzde la ní m.  

Všeobecná primární prevence je zame r ena na be z nou populaci de tí  a mla dez e bez rozde lova ní  na me ne  

c i ví ce rizikove  skupiny. Zohledn uje se pouze ve kove  sloz ení , pr í padne  specifika dana  napr . socia lní mi 

nebo jiny mi faktory. Patr í  sem programy pro ve ts í  poc et osob (tr í da, c i mens í  socia lní  skupina). V praxi ve 

ve ts ine  pr í padu  dostac uje u plne  vzde la ní  s kolní ho metodika prevence. Cí lem je pr edcha zet nebo zamezit 

rizikovy m jevu m v chova ní  z a ku .  

Pod pojmem rizikové chování (da le jen RCH) se v kontextu rozumí  zejme na pr edcha zení  na sledují cí m 

rizikovy m jevu m v chova ní  z a ku : za s kola ctví , s ikana, krizove  situace spojene  s na silí , diva cke  na silí m, 

kriminalita, delikvence, vandalismus, za vislost na politicke m a na boz enske m extremismu, rasismus, 

xenofobie, uz í va ní  na vykovy ch la tek (taba k, alkohol, omamne  a psychotropní  la tky – da le jen „OPL“), 

poruchy pr í jmu potravy (menta lní  bulimie, menta lní  anorexie), netolismus (virtua lní  drogy), patologicke  

hra c ství  (gambling), sebepos kozova ní , rizikove  sexua lní  chova ní . 
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1.2. CÍLE KRAJSKÉHO PLÁNU PRIMÁRNÍ PREVENCE  

Hlavní m cí lem krajske ho pla nu je souhrnne  zpracova ní  jednotlivy ch ukazatelu , c inností  a organizac ní ho 

zajis te ní , ktere  vystihují  aktua lní  situaci v oblasti prevence rizikove ho chova ní  ve Zlí nske  kraji – popisuje 

skutec ny  stav, pr í padna  rizika, nastin uje kroky nezbytne  pro zleps ení  slaby ch stra nek a eliminaci hrozeb. 

1.3. KONCEPČNÍ DOKUMENTY ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Strategicke  materia ly navazují  na Krajsky  pla n prima rní  prevence rizikove ho chova ní  ve Zlí nske m kraji 

2012-2014, ktery  vycha zel v podobe  koncepcí  od roku 2003. Krajsky  pla n prima rní  prevence ve Zlí nske m 

kraji na le ta 2015-2017 je v souladu s Na rodní  strategií  prima rní  prevence rizikove ho chova ní  de tí  a 

mla dez e na le ta 2013-2018, promí ta  se do Koncepce protidrogove  politiky ve Zlí nske m kraji na le ta 2010-

2014 a Koncepce prevence kriminality ve Zlí nske m kraji na le ta 2012-2016 a do dals í ch koncepc ní ch 

dokumentu  Zlí nske ho kraje. 

Další koncepční materiály ZK 

• Dlouhodoby  za me r vzde la va ní  a rozvoje vzde la vací  soustavy ZK 2012 

• Program rozvoje u zemní ho obvodu ZK 2013-2016 (PRÚ OZK) 

• Strategie rozvoje ZK 2009-2020 (SRZK) 

• Pla n rozvoje Zlí nske ho kraje 2015 

• Koncepce podpory zame stnanosti ve Zlí nske m kraji 2015-2017  

• Str edne doby  pla n rozvoje socia lní ch sluz eb na le ta 2010-2014 (bude prodlouz en na 2015) 

1.4. SWOT ANALÝZA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KRAJI  

Za u c elem zjis te ní  hlavní ch cí lu , jednotlivy ch dí lc í ch cí lu  a priorit pro oblast efektivní ho vy konu prima rní  

prevence rizikove ho chova ní  je potr eba se opr í t o objektivní  u daje, ktere  poskytne SWOT analy za. 

SWOT analy za byla provedena dne 5. 5. 2015 ve spolupra ci s: krajskou s kolskou koordina torkou prevence 

(da le jen KS KP), metodic kami prevence – pracovnice Krajske  pedagogicko-psychologicke  poradny a 

Zar í zení  pro dals í  vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  Zlí n (da le jen KPPP a ZDVPP Zlí n), krajsky m 

protidrogovy m koordina torem (da le jen KPK), za stupci Magistra tu me sta Zlí na a pracovní ky nesta tní ch 

neziskovy ch organizací  (da le jen NNO). 

Silné stránky S (Strenghts) 

• spolupra ce KS KP a metodiku  prevence v pedagogicko-psychologicky ch poradna ch 

• vertika lní  syste m prevence v ra mci kraje 

• ocene ní  s kolní ch metodiku  prevence ze s kol a s kolsky ch zar í zení  

• dotac ní  r í zení  OS MS pro oblast prevence 

• mezioborova  spolupra ce, vc etne  spolupra ce KS KP a KPK 

• por a da ní  konferencí  k prevenci 

• informovanost, spolupra ce organizací  v prima rní  prevenci  

Slabé stránky W (Weaknesses) 

• nedostatec na  informovanost ne ktery ch r editelu  s kol 

• nedostatec na  legislativa, chybí  za kon o prevenci 
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• neznalosti a nedostatec ne  kompetence tr í dní ch uc itelu  pr i budova ní  socia lní ho klimatu tr í d, 

neefektivní  na plne  tr í dnicky ch hodin 

• vstup nekvalitní ch organizací  do s kol (zame r eny ch jední m sme rem) 

• pr esycenost pedagogu  vzde la vací mi aktivitami z ru zny ch evropsky ch projektu  

• mala  angaz ovanost pro prevenci 

• zvys ují cí  se na roky na finance s kol (za stupy) a tí m niz s í  prostr edky na vzde la va ní  

Příležitosti O (Opportunities) 

• ty mova  pra ce ve s kola ch, zapojení  vs ech do prevence 

• u c ast v dotac ní m r í zení  MS MT 

• u c ast v dotac ní m r í zení  KÚ  OS MS 

• za kon o prevenci 

• otevr enost s kol 

• leps í  komunikace odboru  na MS MT 

• pracovní  setka ní  vs ech, kter í  vstupují  do prevence ve s kola ch – vza jemna  informovanost 

• kvalitní  pr í prava budoucí ch pedagogu  na VS  (pra ce s tr í dou, prevence, stmelovací  aktivity) 

Hrozby T (Threats) 

• nekoncepc nost preventivní ch aktivit 

• roztr í s te nost preventivní ch aktivit 

• pr etí z enost pedagogu  – nesní z ení  pr í me  mí ry vyuc ovací  povinnosti 

• neuzna ní  specializac ní ho studia a na rokove ho specializac ní ho pr í platku S MP vedení m s kol 

• nekvalitní  vzde la va ní  z pohledu socia lní ho klimatu s kol a tr í d na pedagogicky ch fakulta ch 

• sniz ova ní  poc tu specia lní ch s kol 

• pr evis de tsky ch pra v nad povinnostmi 

• zvys ují cí  se agresivita de tí  a mla dez e 

• klesa  ve k vy skytu rizikove ho chova ní  (mater ske  s koly) 

• nevhodny  postoj rodic u  a de tí  k vy chove , ke vzde la va ní  

• zme na postoju  spolec nosti k prevenci  

• preference poz itku  nad osobní m rozvojem, mora lkou, chova ní m 

• spolec enska  tolerance vu c i alkoholu a cigareta m 

1.5. SHRNUTÍ 

Krajsky  pla n prima rní  prevence rizikove ho chova ní  ve Zlí nske m kraji pro období  2015-2017 vycha zí  

z ne kolika za kladní ch zdroju . Jedna  se o koncepc ní  dokumenty sta tu vymezují cí  problematiku prevence 

rizikove ho chova ní , její  sme r ova ní , doporuc ení  k tvorbe  koncepcí  prima rní  prevence v krají ch, dals í m 

zdrojem pla nu jsou vlastní  potr eby s kol a s kolsky ch zar í zení  kraje, za me ry kraje, rozvoj pozitivní ch aktivit, 

vc etne  dals í ch podpu rny ch materia lu  a znalostí  problematiky odborny ch pracovní ku . Pr ic emz  objektivní  

u daje pro oblast efektivní ho vy konu prima rní  prevence poskytuje SWOT analy za. 
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2. Demograficky  popis kraje 

2.1. CHARAKTERISTIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Zlí nsky  kraj vznikl k 1. lednu 2000 slouc ení m okresu  Zlí n, Krome r í z , Úherske  Hradis te  a Vsetí n. Spolu 

s Olomoucky m krajem tvor í  region soudrz nosti Str ední  Morava. Je rozde len na 13 spra vní ch obvodu  obcí  

s rozs í r enou pu sobností  (obce III. stupne ), v jejichz  ra mci pu sobí  25 u zemní ch obvodu  pove r eny ch obcí  

(obce II. stupne ). Ve Zlí nske m kraji je 307 obcí  (z toho 30 me st), ve ktery ch ke konci roku 2013 z ilo 586 

299 obyvatel. Hustota zalidne ní  148 obyvatel/km2 vy razne  pr evys uje republikovy  pru me r. Nejvys s í  

zalidne nost je v okrese Zlí n (186 obyvatel/km2) a nejniz s í  v okrese Vsetí n (127 obyvatel/km2). Svou 

rozlohou 3 963 km2 je c tvrty m nejmens í m krajem v republice. 

Obrázek 1 - Územně - administrativní uspořádání Zlínského kraje (Zdroj: ČSÚ) 

 

2.2. STRUKTURA OBYVATEL 

Struktura obyvatelstva na m uda va  celkovy  obraz sloz ení  obyvatel dane ho u zemí  z hlediska ve ku, pohlaví , 

zame stna ní  apod. Pro Pla n PP je struktura obyvatel vy znamna  pr edevs í m z hlediska poc tu de tí  do 14 let. 

Vy voj ve kove ho sloz ení  obyvatel ukazuje, z e naru sta  poc et senioru . Pome r muz u  a z en v populaci 

Zlí nske ho kraje je 48,9:51,1 (%). Celkovy  poc et obyvatel se ve Zlí nske m kraji od roku 2000 neusta le 

sniz uje. V roce 2013 zde z ilo o 11 758 obyvatel me ne  nez  v roce 2000. 

Tabulka 1 - Obyvatelstvo ve Zlínském kraji v letech 2000–2013 (Zdroj: ČSÚ) 

 2000 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 
obyvatel 

598 057 591 287 590 447 589 869 590 780 591 412 591 042 590 459 588 990 587 693 586 299 

ženy 306 651 303 189 302 893 302 496 302 472 302 708 302 764 302 427 301 051 300 343 299 510 

Průměrný 
věk 

38,4 39,6 39,9 40,2 40,4 40,7 40,9 41,2 40,8 41,7 42 

Děti 0-14 let 98 808 88 576 86 585 84 493 83 323 82 609 82 375 82 751 83 686 84 163 84 554 

Nad 65 let 81 950 84 697 86 072 87 625 89 349 91 512 93 606 95 706 97 202 101 897 104 537 
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2.3. OBYVATELSTVO PODLE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ 

Ú daje uvedene  v Grafu 1 dokla dají  trend zaha jeny  jiz  pr ed rokem 2000, ktery  se projevuje ve ve kove  

populaci nad 15 let odlivem osob z kategorií  za kladní  vzde la ní  a bez vzde la ní  a pr í ru stkem v kategorií ch 

s vys s í m stupne m vzde la ní , zejme na pak vysokos kolske  vzde la ní . Mu z eme si take  vs imnout jemne ho 

u bytku osob se str ední m vzde la ní m bez maturity a obdobne ho pr í ru stku osob s dosaz eny m u plny m 

str ední m vzde la ní m, pr í padne  vys s í m odborny m. Du vod tohoto stavu pr ic í ta me napr . ambicí m rodic u  

z a ku , vs eobecne  oc eka va ní  dnes ní  spolec nosti a tlak spolec nosti na dosaz ení  co nejvys s í ho stupne  

vzde la ní . 

Vyja dr eno pome rny mi c í sly mu z eme konstatovat, z e vys s í  u roven  vzde la ní  (u plne  str ední , vys s í  odborne  

a vysokos kolske ) dosahují  ve Zlí nske m kraji z eny (cca 50%) oproti muz u m (cca 41,5%). Naopak podí l 

muz u  s dosaz eny m str ední m vzde la ní m bez maturity se pr ibliz uje hranici 50%, zatí mco u z en tato u roven  

nezahrnuje ani 30 % z enske  populace. Zají mavy m postr ehem je pohled na nejniz s í  u roven  dosaz ene ho 

vzde la ní , kdy se ukazuje, z e do ní  zahrnujeme pr ibliz ne  11% populace muz u , ale te me r  dvojna sobnou 

populaci (20,5%) z en nad 15 let. 

Z uvedene ho grafu vyply va , z e se proti roku 2001 zvys uje poc et osob s u plny m str edos kolsky m 

vzde la va ní m a vysokos kola ku  i pr esto, z e se sniz uje celkovy  poc et obyvatel Zlí nske ho kraje. 

Graf 1 - Struktura vzdělání v populaci ve věku od 15 let ve ZK (Zdroj: ČSÚ) 

 

2.4. POČET ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE TYPŮ ŠKOL A ZŘIZOVATELŮ 

Ve Zlí nske m kraji vykona vají  c innost s koly nebo s kolske ho zar í zení  pra vnicke  osoby, jejichz  zr izovatelem 

je kraj, obec, sta t, soukromy  zr izovatel, registrovana  cí rkev nebo na boz enska  spolec nost. Nejve ts í m 
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zr izovatelem v kraji podle poc tu subjektu  je samotny  Zlí nsky  kraj, ktery  zr izuje 99 pr í spe vkovy ch 

organizací  vykona vají cí ch c innost s kol a s kolsky ch zar í zení  (u daj k 1. 1. 2015). 

Tabulka 2 - Přehled škol a školských zařízení ve Zlínském kraji roztříděných podle zřizovatele – stav k 1. 1. 2015 (Zdroj: 
OŠMS) 

 Kraj Stát Obec Církev Soukromý Celkem 

Mateřské školy 0 0 202 0 7 209 

Mateřská škola a základní škola 6 0 94 1 1 102 

Mateřská škola a školní družina 0 0 2 0 0 2 

Mateřská škola, základní škola a 
střední škola 

0 1 0 0 0 1 

Základní škola 12 0 133 3 3 151 

Základní škola a základní umělecká 
škola 

0 0 2 0 0 2 

Základní škola a střední škola 1 0 0 0 0 1 

Střední škola 35 0 0 3 9 47 

Střední škola a jazyková škola 
s právem SJZ 

3 0 0 0 2 5 

Střední škola a středisko praktického 
vyučování 

0 0 0 0 1 1 

Střední škola a vyšší odborná škola 6 1 0 0 1 8 

Střední škola, vyšší odborná škola a 
jazyková škola s právem SJZ 

1 0 0 0 0 1 

Vyšší odborná škola 0 0 0 0 2 2 

Středisko praktického vyučování 0 0 0 0 1 1 

Konzervatoř 1 0 0 0 0 1 

Dětský domov 8 0 0 0 0 8 

Dětský domov, mateřská škola a 
základní škola 

1 0 0 0 0 1 

Dětský domov a základní škola 3 1 0 0 0 4 

Výchovný ústav, středisko výchovné 
péče, základní škola a střední škola 

0 1 0 0 0 1 

Základní umělecká škola 20 0 1 0 6 27 

Plavecká škola 2 0 1 0 0 2 

Dům dětí a mládeže nebo středisko 
volného času 

0 0 21 0 0 21 

Školní jídelna 0 0 3 0 0 3 

Pedagogicko-psychologická poradna 
a zařízení pro další vzdělávaní 
pedagogických pracovníků 

1 0 0 0 0 1 

Celkem 100 4 459 7 33 602 
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Tabulka 3 - Počty žáků ve školním roce 2014-2015 ve Zlínském kraji – stav k 30. 9. 2014 (Zdroj: OŠMS, UTB Zlín) 

Mateřská škola 20 295 

Základní škola 47 985 

Střední škola 24 622 

Vyšší odborná škola 1 137 

Vysoká škola 11 986* 

Celkem 106 025 

* počty studentů VŠ jsou k 31. 12. 2013 
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3. Sí ť sluz eb Zlí nske ho kraje 

3.1. SÍŤ SLUŽEB PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Sí t sluz eb sme r uje k efektivní mu zajis te ní  prima rní  prevence rizikove ho chova ní  ve Zlí nske m kraji, 

v souc asne  dobe  je na dobre  u rovni a je dlouhodobe  stabilní . 

Mezi hlavní poskytovatele patří zejména: 

- S koly a s kolska  zar í zení  

- Krajska  pedagogicko-psychologicka  poradna a Zar í zení  pro dals í  vzde la va ní  pedagogicky ch 

pracovní ku  Zlí n 

- Nesta tní  neziskove  organizace 

- Ní zkoprahova  zar í zení  pro de ti a mla dez  

- Dals í  organizace:  Odde lení  socia lne  pra vní  ochrany de tí , Probac ní  a mediac ní  sluz ba C R, Me stska  

policie, Policie C R, HZS ZK, Str ediska volne ho c asu, KHS, PIS pr i PC R, Linka SOS Zlí n, Centrum 

vzde la va ní  a dialogu 

Mezi za kladní  c la nky PP v kraji patr í  instituciona lní  zajis te ní  prevence realizovane  KÚ  ZK a KPPP a ZDVPP 

Zlí n. 

Tabulka 4 - Institucionální zajištění primární prevence ve školství 

Instituce Jméno/profese Sídlo Kontakt 

Krajský úřad Zlínského 

kraje 

Mgr. Bc. Šárka Kostková  

Krajská školská koordinátorka prevence 

Vavrečkova 7040 

(budova 15) 

760 01 Zlín 

tel.: 577 043 746, e-mail: 

sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz 

Krajská pedagogicko-

psychologická poradna  

a  

Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků Zlín 

MUDr. PhDr. Miroslav Orel 

Ředitel KPPP a ZDVPP Zlín 

J. A. Bati 5520 (budova 

22.) 

761 90 Zlín 

tel.: 575 570 491, e-mail: 

miroslav.orel@poradnazl.cz 

Mgr. Bohdana Blažková 

Metodička prevence, psycholog, 

pracoviště Uherské Hradiště 

Františkánská 1256 

686 01 Uherské 

Hradiště 

tel.: 572 551 352, e-mail: 

bohdana.blazkova@poradnazl.cz 

Mgr. Irena Grodová 

Metodička prevence, sociální pedagog, 

pracoviště Kroměříž 

Jánská ulice 197 

767 01 Kroměříž 

tel.: 575 570 564,  e-mail: 

irena.grodova@poradnazl.cz 

Mgr. Michaela Pelajová, Metodička 

prevence, speciální pedagog, pracoviště 

Zlín 

J. A. Bati 5520 

(budova 22.) 

761 90 Zlín 

tel.: 575 570 491, e-mail: 

michaela.pelajova@poradnazl.cz 

Bc.& Bc. Zdeňka Martínková 

Metodička prevence, speciální pedagog 

pracoviště Valašské Meziříčí 

Vodní 782 

757 01 Valašské 

Meziříčí 

tel.: 571 621 643, e-mail: 

zdenka.martinkova@poradnazl.cz 

Mgr. Eva Marie Podaná 

Metodička prevence, psycholog 

pracoviště Vsetín 

Hrbová 1561, 

755 01 Vsetín 

tel: 571 411 426, e-mail: 

eva.podana@poradnazl.cz 

 

 

mailto:michaela.pelajova@poradnazl.cz
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3.2. INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Zlín 

Nezastupitelnou roli v organizac ní m syste mu prima rní  prevence v oblasti instituciona lní ho vzde la va ní  

zajis ťuje Krajska  pedagogicko-psychologicka  poradna a Zar í zení  pro dals í  vzde la va ní  pedagogicky ch 

pracovní ku  Zlí n, ktera  patr í  do syste mu poradensky ch sluz eb v ZK. Poradenske  sluz by jsou zame r eny na 

prevenci a r es ení  vy ukovy ch a vy chovny ch obtí z í , socia lne  patologicky ch jevu , na vytva r ení  vhodny ch 

podmí nek, forem a zpu sobu  pra ce s z a ky nadany mi a mimor a dne  nadany mi, na zmí rn ova ní  du sledku  

zdravotní ho postiz ení  z a ku  ve specia lní ch s kola ch, na integraci z a ku  se zdravotní m postiz ení m a se 

specificky mi poruchami uc ení  a chova ní  a na karie rove  poradenství . Dals í m u kolem je rozví jení  

psychologicky ch a specia lne  pedagogicky ch znalostí  a profesní ch dovedností  pedagogicky ch pracovní ku  

s kol a s kolsky ch zar í zení .  

Zar í zení  pro dals í  vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  je s kolske  zar í zení , jehoz  c innost je zame r ena 

zejme na na poskytova ní  sluz eb v oblasti dals í ho vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku . Ve sve  nabí dce 

pr edkla da  vzde la vací  programy – kurzy, pr edna s ky, semina r e, pracovní  dí lny, konference, exkurze atd. – 

pro pedagogicke  i nepedagogicke  pracovní ky vs ech typu  s kol a s kolsky ch zar í zení  i vs ech oboru  a 

specializací . DVPP realizujeme nabí zene  programy semina r u  a programy jen po konkre tní  dohode  se 

s kolou, ktera  se jako potencia lní  za jemce na zar í zení  obra tí . Mimo tuto nabí dku realizuje te z  programy na 

objedna vku pro cele  pedagogicke  sbory. Ve ts ina programu  je akreditovana  MS MT C R. Vedle s kolsky ch 

pracovní ku  se vzde la vací ch programu  mu z e u c astnit i nepedagogicka  ver ejnost. Doprovodny mi akcemi 

jsou vy stavy uc ebnic ru zny ch nakladatelství , vy stavy vy tvarny ch prací , prezentace vy robcu  uc ební ch 

pomu cek atd. 

Výchovná zařízení 

Na u zemí  Zlí nske ho kraje pu sobilo ve s kolní m roce 2013-2014 celkem 14 vy chovny ch zar í zení . Zlí nsky  

kraj je zr izovatelem 12 de tsky ch domovu . Dva vy chovne  u stavy jsou zr izova ny MS MT.  

Dětské domovy 

De tske  domovy jako pra vní  subjekty byly Zlí nsky m krajem zr í zeny na za klade  za kona c . 561/2004 Sb. 

(s kolsky  za kon). Jsou organizova ny jako koedukovana  s kolska  zar í zení  rodinne ho typu, poskytují cí  

komplexní  pe c i de tem a mla dez i ve ve ku od tr í  do osmna cti let, respektive do ukonc ení  pr í pravy na 

budoucí  povola ní , ktery m byla soudem uloz ena u stavní  vy chova, nebo bylo vyda no pr edbe z ne  opatr ení . 

V souc asne  dobe  pu sobí  na u zemí  Zlí nske ho kraje 12 de tsky ch domovu  s celkovou lu z kovou kapacitou 

294 lu z ek. 

De tske  domovy jako s kolska  zar í zení  patr í  dle § 7 za kona c .561/2004 Sb. (s kolsky  za kon) do vzde la vací  

soustavy se s kolami a s kolsky mi zar í zení mi a jeho c innost je r í zena za konem c . 109/2002 Sb., o vy konu 

u stavní  vy chovy nebo ochranne  vy chovy ve s kolsky ch zar í zení ch a o preventivne  vy chovne  pe c i ve 

s kolsky ch zar í zení ch a o zme ne  dals í ch za konu . Sve r enci jsou do vy chovny ch zar í zení  umí sťova ni 

spa dovy mi diagnosticky mi u stavy. Vzhledem k tomu, z e Zlí nsky  kraj nema  vlastní  diagnosticky  u stav, 

vy chovna  zar í zení  Zlí nske ho kraje spadají  do pu sobnosti DÚ  Brno a De tske ho DÚ  Olomouc, Svaty  Kopec ek. 
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Tabulka 5 - Dětské domovy ve ZK (Zdroj: OŠMS) 

Školské zařízení 

2014-2015 

nejvyšší povolený 
počet svěřenců 

počet rodinných 
buněk 

počet svěřenců  
k 31. 10. 2014 

Dětský domov Zlín 16 2 14 

Dětský domov Vizovice 16 2 14 

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky 32 4 25 

Dětský domov Kroměříž 24 3 23 

Dětský domov Uherské Hradiště 24 3 20 

Dětský domov Uherský Ostroh 30 4 21 

Dětský domov Bojkovice 24 3 24 

Dětský domov Valašské Meziříčí 24 3 23 

Dětský domov a Základní škola Liptál 48 6 41 

Dětský domov Zašová 24 3 18 

Dětský domov a Základní škola Vizovice 16 2 13 

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín 16 2 16 

CELKEM 294 37 252 

 

Podmí nky pro vy chovu a vzde la va ní  vc etne  materia lní ho vybavení  de tsky ch domovu  plne  odpoví dají  

platny m pra vní m pr edpisu m. Poc ty sve r encu  v pru be hu roku v de tsky ch domovech kolí sají , neboť 

umí sťova ní  novy ch de tí  probí ha  pru be z ne  po cely  rok a souc asne  na druhe  strane  jsou de ti podmí nec ne  

nebo trvale propous te ny nebo odcha zejí  do pe stounske  pe c e. Ve s kolní m roce 2013-2014 bylo v de tsky ch 

domovech ve Zlí nske m kraji k 31. 10. 2014 registrova no 252 sve r encu . 

Výchovné ústavy 

Ve Zlí nske m kraji se na zac a tku s kolní ho roku 2013 - 2014 nacha zely tr i vy chovne  u stavy zr izovane  MS MT. 

S u c inností  od 1. 7. 2014 dos lo ke slouc ení  dvou z nich - Vy chovne ho u stavu, str ediska vy chovne  pe c e 

HELP, za kladní  s koly a str ední  s koly, Str í lky, Za mecka  107 a Vy chovne ho u stavu, str ední  s koly a s kolní  

jí delny, Chvalc ov, Ú Reví ru 47. Od uvedene ho data pu sobí  tedy na u zemí  Zlí nske ho kraje pouze dva 

vy chovne  u stavy, ktere  zr izuje MS MT. Jedna  se o tato zar í zení : De tsky  domov se s kolou, za kladní  s kola a 

s kolní  jí delna, Bystr ice pod Hosty nem, Havlí c kova 547 a Vy chovny  u stav, str edisko vy chovne  pe c e HELP, 

za kladní  s kola a str ední  s kola, Str í lky, Za mecka  107. Obe  s kolska  zar í zení  jsou urc ena de tem se za vaz ny mi 

poruchami chova ní , u nichz  byla nar í zena u stavní  vy chova nebo uloz ena ochranna  vy chova. Jejich celkova  

kapacita ve Zlí nske m kraji je 96 lu z ek a s ohledem na typ zar í zení  je plne  vyuz í va na, meziroc ní  zme ny 

v poc tech sve r encu  jsou zanedbatelne . 

Tabulka 6 - Výchovné ústavy ve ZK (Zdroj: OŠMS) 

Názvy výchovných ústavů Počet lůžek 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Bystřice pod Hostýnem 48 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, Zámecká 107 48 
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Střediska výchovné péče 

Str ediska vy chovne  pe c e (da le jen SVP) zajis ťují  preventivne -vy chovnou pe c i pro de ti, z a ky a studenty 

s rizikem vzniku a vy voje poruch chova ní , pr ic emz  poskytují  svou intervenci take  rodic u m (za konny m 

za stupcu m) nebo s kole. Ve zne ní  za kona c . 82/2015 Sb., ktery m se me ní  za kon c . 561/2004, s kolsky  za kon, 

se s u c inností  ke dni 1. 5. 2015 str ediska vy chovne  pe c e nepovaz ují  za s kolska  poradenska  zar í zení .   

Tabulka 7 - Střediska výchovné péče ve Zlínském kraji (Zdroj: MŠMT ČR) 

Město Název Adresa 

Bystřice pod Hostýnem SVP Bystřice pod Hostýnem 
6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Host. 

tel. 573 380 000  
e-mail: svpb@volny.cz 

Kelč SVP Kelč 
Nám. Osvoboditelů 1, 756 43 Kelč 

tel. 651 641 700 
e-mail: svp.kelc@volny.cz 

Kroměříž SVP Kroměříž 
Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž 

tel: 573 333 333 
e-mail: svp.km@volny.cz 

Uherské Hradiště SVP HELP 
Zelené náměstí 1292, 686 01 Uh. Hradiště 

tel: 572 564 520 
e-mail: svp@svphelp.cz 

Valašské Meziříčí SVP Valašské Meziříčí 
Králova 370, 757 01 Valašské Meziříčí 

tel: 571 614 575 
e-mail: k.centrum@volny.cz 

Zlín SVP DOMEK 
Česká ul. 4789, 760 05 Zlín 

tel: 577 242 786 
e-mail: markova@svpdomek.cz 

 

3.3. ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍCÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Nezastupitelnou roli v prevenci RCH mají  ní zkoprahova  zar í zení  pro de ti a mla dez  (da le jen NZDM). 

Poskytují  sluz by rizikovy m, neorganizovany m de tem a mla dez i, kter í  jsou ohroz eni socia lne  

patologicky mi jevy nebo mají  vyhrane ny  z ivotní  styl neakceptovany  ve ts inovou spolec ností . Za kladní m 

prostr edkem pro nava za ní  kontaktu s cí lovou skupinou je nabí dka volnoc asovy ch aktivit. Cí lem je zleps it 

kvalitu z ivota cí love  skupiny pr edcha zení m, sní z ení m socia lní ch a zdravotní ch rizik souvisejí cí ch s jejich 

zpu sobem z ivota, umoz nit jim le pe se orientovat v jejich socia lní m prostr edí  a vytva r et podmí nky, aby 

v pr í pade  za jmu mohli r es it svoji nepr í znivou socia lní  situaci. Sluz ba obsahuje vy chovne , vzde la vací  a 

aktivizac ní  c innosti, zprostr edkova ní  kontaktu se spolec ensky m prostr edí m a pomoc pr i prosazova ní  pra v 

a za jmu , poskytuje se bez u hrady. Ambulantní  forma socia lní  sluz by je zpravidla kombinova na s tere nní  

kontaktní  prací  v pr irozene m prostr edí  cí lovy ch skupin. Vs echna NZDM viz. Pr í loha c . 2 ve ZK jsou drz iteli 

pove r ení  k socia lne  pra vní  ochrane  de tí  a disponují  kvalifikovany mi odborní ky, schopny mi pracovat take  

s cely mi rodinami. 

K aktivita m nespecificke  prevence patr í  i c innost s kolní ch druz in, s kolní ch klubu  a volnoc asovy ch zar í zení  

vc etne  mimos kolní ch aktivit s kol. 

Střediska volného času  

Ve Zlí nske m kraji pu sobilo ve s kolní m roce 2013-2014 celkem 22 str edisek, pr ic emz  obce jsou zr izovateli 

21 str edisek, jako samostatny ch pr í spe vkovy ch organizací  a 1 str edisko, ktere  je zr izova no cí rkví , je 

mailto:svpb@volny.cz
mailto:svp.kelc@volny.cz
mailto:svp.km@volny.cz
mailto:svp@svphelp.cz
mailto:k.centrum@volny.cz
mailto:markova@svpdomek.cz
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souc a stí  jine  pra vnicke  osoby v obci Velehrad, ktera  mimo jine  vykona va  i c innost str ední  s koly. Nabí dka 

c inností  byla zastoupena ve vs ech regionech Zlí nske ho kraje a byla v uvedene m období  plne  dostac ují cí .  

Str ediska pro volny  c as (da le jen SVC ) nabí zí  nejen ru znorode  aktivity pro vyuz ití  volne ho c asu, ale 

pr edevs í m vy znamne  pr ispí vají  k ochrane  pr ed s í r ení m socia lne  patologicky ch jevu  a rizikove ho chova ní  

mezi de tmi a mla dez í , ktery m umoz n ují  smysluplne  vyuz í t volny  c as. Du lez itou c a st c innosti ve nují  

str ediska objevova ní , podchycova ní  a rozví jení  nada ní  a talentu de tí  a mla dez e. C innosti jsou poskytova ny 

formou pravidelne  nebo pr í lez itostne  c innosti, ta borove  c innosti a dals í  c innost spojene  s pobytem, 

osve tove  a informac ní  c innosti, sponta nní  a individua lní  c innosti. Jsou taky realiza torem soute z í  MS MT 

C R.  

Str edisko nabí zí  za jmove  aktivity formou pravidelne  vy chovne , vzde la vací  a za jmove  c innosti, na kterou 

jsou u c astní ci pr ijati na za klade  pr ihla s ek. Pravidelnou c innost navs te vovalo celkem 19 384 u c astní ku  

v celkove m poc tu za jmovy ch u tvaru  1 658.  

C innost SVC  zabezpec ovalo 867 pedagogicky ch pracovní ku , z nichz  86% bylo externí ch pracovní ku , kter í  

vykona vají  pedagogickou c innost na za klade  dohod.  

Školní družiny  

S kolní  druz iny jako zar í zení  pro za jmove  vzde la va ní  neposkytují  stupen  vzde la ní , ale nabí zí  u c astní ku m 

smysluplne  vyuz í va ní  volne ho c asu, odpoc inek pr ed nebo po s kolní m vyuc ova ní , a take  moz nost jejich 

pr í pravy na vyuc ova ní . Za jmove  vzde la va ní  ve s kolní ch druz ina ch by va  uskutec n ova no zpravidla 

pravidelnou a pr í lez itostnou vy chovne -vzde la vací  c inností , dle potr eby a poz adavku z a ku  take  otevr enou 

nabí dkou sponta nní ch c inností . Kaz da  s kolní  druz ina ma  vypracovany  vlastní  s kolní  vzde la vací  program.  

Celkove  bylo ve s kolní m roce 2013-2014 zapsa no do s kolní ch druz in 14 504 z a ku , coz  je o 715 z a ku  ví ce 

nez  v roce pr edcha zejí cí m.  

Školní kluby  

S kolní  kluby, ktere  jsou pr ednostne  urc eny z a ku m 2. stupne  za kladní ch s kol a z a ku m odpoví dají cí ch 

roc ní ku  ví celety ch gymna zií  a konzervator í , se snaz í  nabí dnout svy m u c astní ku m vy chovne -vzde la vací , 

za jmovou i rekreac ní  c innost, s ohledem na ve k u c astní ku  take  c innosti pr í lez itostne  nebo sponta nní .  

Ve s kolní m roce 2013-2014 byl poc et z a ku  druhe ho stupne  6 404, coz  je pouze o 86 ví ce ve srovna ní  

s pr edcha zejí cí m s kolní m rokem. Poc et zapsany ch u c astní ku  ve s kolní ch klubech proto zu stal te me r  

stejny .  

Organizace provozované nestátními neziskovými organizacemi 

Ní zkoprahove  zar í zení  pro de ti a mla dez  je socia lní  sluz ba definovana  v za kone  c . 108/2006 Sb., o 

socia lní ch sluz ba ch, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu . Je snadno dostupne  a klientu m zpravidla bezplatne  

nabí zí  potr ebnou sluz bu bez administrativní ch a jiny ch pr eka z ek. Obvykle nevyz aduje z a dna  doporuc ení , 

posudky a potvrzení  a jeho pracovní ci ne kdy sami vyhleda vají  potr ebne  lidi pr í mo v tere nu, na ulicí ch, na 

na draz í ch, ve slumech a podobne . Odtud take  oznac ení  streetworker. Zar í zení  tohoto druhu c asto 

provozují  nesta tní  neziskove  organizace. Poskytuje ambulantní , pobytove  c i tere nní  sluz by nejc aste ji 

prostr ednictví m volnoc asovy ch aktivit. Ní zkoprahova  zar í zení  pro de ti a mla dez  - ambulantní  a tere nní  

sluz by pro de ti a mla dez  (6-26 let) ohroz ene  spolec ensky nez a doucí mi jevy.  
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Sportovní organizace 

Sport patr í  mezi vhodne  formy nespecificke  prevence. Te lesny  pohyb jako aktivní  forma odpoc inku, 

vyuz ití  volne ho c asu a nezbytny  doplne k z ivotní ho stylu u c inne  kompenzuje pracovní  vype tí  a c astou 

jednostrannost souc asne ho z ivota z a ku  a studentu . Nedostatek te lesne  aktivity zvys uje vy skyt nadva hy, 

obezity c i chronicky ch onemocne ní , ktere  sniz ují  kvalitu z ivota, ohroz ují  z ivot jednotlivcu . Sport 

upevn ují cí  te lesne  aktivity a zdraví  ma  nezastupitelny  vy znam v prevenci rizikove ho chova ní . Na u zemí  

Zlí nske ho kraje zas tiťují  sportovní  aktivity sportovní  kluby, te lovy chovne  jednoty, sportovní  svazy. 

Mezi priority Zlí nske ho kraje se jiz  ne kolik let r adí  podpora mla dez nicke ho sportu. Tato oblast podpory 

je jednou z vy znamny ch aktivit v ra mci celkove  dotac ní  politiky kraje. Kaz doroc ne  jsou poskytova ny 

dotace na c innost a rozvoj sportují cí ch de tí  a mla dez e, a to v ru zny ch sportovní ch odve tví ch jako jsou napr . 

fotbal, lední  hokej, ha zena , atletika, plava ní , cyklistika c i kanoistika. Celkovy  poc et pr í jemcu  v  ra mci 

dotc ene  oblasti podpory se pohybuje okolo s edesa ti sportovní ch organizací  se sí dlem ve Zlí nske m kraji.  

3.4. ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SELEKTIVNÍ A INDIKOVANOU PRIMÁRNÍ PREVENCI 

Selektivní primární prevence se zame r uje na skupiny osob, u ktery ch jsou ve zvy s ene  mí r e pr í tomny 

rizikove  faktory pro vznik a vy voj ru zny ch forem rizikove ho chova ní , tj. jsou ví ce ohroz ene  (napr . zvy s ene  

vystavene  pu sobení  rizikovy ch faktoru ) nez  jine  skupiny populace. Rizikove  skupiny lze identifikovat na 

za klade  biologicky ch, psychologicky ch, socia lní ch nebo environmenta lní ch rizikovy ch faktoru  

souvisejí cí ch s rizikovy m chova ní m, a da le podle ve ku, pohlaví , rodinne  historie, mí sta bydlis te  nebo 

u rovne  socia lní ho znevy hodne ní . Jedna  se napr . o de ti alkoholiku , studenty, kter í  nedokonc ili s kolu nebo 

kter í  mají  zhors eny  prospe ch. Ve ts inou se zde pracuje s mens í mi skupinami c i jednotlivci. Patr í  sem ru zne  

intenzí vní  socia lne -psychologicke  skupinove  programy posilují cí  napr . socia lní  dovednosti, komunikaci, 

vztahy atd.  Vzhledem k pra ci s cí lovou skupinou se zvy s eny m rizikem, se zde klade ve ts í  du raz na vzde la ní  

preventisty. Certifikovane  programy v oblasti selektivní  prima rní  prevence nabí zejí  organizace Madio o. 

s. a R – Ego Slavic í n.   

Indikovaná primární prevence se zame r uje na jedince, kter í  jsou vystaveni pu sobení  vy razne  rizikovy ch 

faktoru , pr í padne  u ktery ch se jiz  vyskytly projevy rizikove ho chova ní . Snahou je podchytit proble m co 

nejdr í ve, spra vne  posoudit a vyhodnotit potr ebnost specificky ch intervencí  a neprodlene  tyto intervence 

zaha jit. Jedna  se jiz  o pra ci s de tmi a mla dez í , u ktery ch je zvy s ene  riziko vy skytu c i jiz  poc í nají cí  projevy 

rizikove ho chova ní . Cí lem indikovane  prevence není  jen napr . odda lení  uz í va ní  drog, ale take  sní z ení  

frekvence a objemu uz í vany ch drog a zmí rne ní  na sledku  jejich uz í va ní . Tato u roven  prevence jiz  vyz aduje 

napr . specia lní  pedagogicke , psychologicke , adiktologicke  nebo jine  podobne  vzde la ní  pro pra ci 

preventisty. Je na rokova n magistersky  stupen  vysokos kolske ho studia, specia lní  tre nink a dvouleta  praxe 

pro samostatnou pra ci.  Na te to u rovni lze s klientem preventivne  pracovat individua lne  i skupinove . Ve 

Zlí nske m kraji mají  pro indikovanou prima rní  prevenci certifikovane  programy organizace Madio o. s. a R 

– Ego Slavic í n. 
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3.5. ČINNOST NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PRIMÁRNÍ PREVENCI A JEJICH 
CHARAKTERISTIKA 

Mezi nejvy znamne js í  organizace ve Zlí nske m kraji, ktere  pu sobí  v prima rní  prevenci pr í mo ve s kola ch a 

mají  certifika t MS MT, patr í : organizace o. s. Madio a R – Ego Slavic í n, jejichz  c innost zasahuje do vs ech 

c a stí  kraje. V Tabulce 8 jsou uvedeny NNO, ktere  se v prima rní  prevenci angaz ují  ve s kola ch a s kolsky ch 

zar í zení ch.  

Organizace s pove r ení m k vy konu socia lne  pra vní  ochrany de tí  v ZK jsou uvedeny v Pr í loze c . 2. 

Tabulka 8 - Příkladný výčet subjektů, se kterými Zlínský kraj nejčastěji spolupracuje 

NNO Stručný popis činností 

R – Ego Slavičín PP pro školy 

o. s. Madio 
Informační, vzdělávací, poradenské služby. Dlouhodobé programy PP, 

besedy, adaptační pobyty atd. 

Jaspis Kroměříž Přednášky, šikana, sekty, sex a vztahy atd. 

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež KM Dobrovolnictví, 5P, přednášky. 

o. s. Luisa Uherské Hradiště Přednášky, besedy. 

Nízkoprahové centrum Tulip Uherské Hradiště Přednášky, besedy. 

o. s. Akropolis Uherské Hradiště Přednášky, besedy. 

o. p. s. Domino cz. Přednášky rodina, rodičovství, vztahy. 

o. s. Cyrillos Vsetín Preventivní aktivity v oblasti SPJ. 

K2 Valašské Meziříčí Preventivní programy zaměřené na užívání alkoholu. 

Klub Most Valašské Meziříčí Preventivní a osobnost budující programy na školách. 

z. s. Na cestě Preventivní programy pro školy. 

o. s. Národní síť podpory zdraví Zdravotně výchovná a vzdělávací činnost. 

Poradna pro ženy a dívky Rožnov pod R. Preventivní programy pro školy. 

Centrum pro rodinu Zlín, o. s. Etika, kamarádství, zdravé vztahy, osobnost 

o. s. M2M Adaptační kurzy sebepoznání, komunikace. 

o. s. ONŽ Rodinné a partnerské vztahy, domácí násilí. 

Unie Kompas Přednášky šikana, vztahy, zneužívání OPL atd. 

Salesiánský klub mládeže Přednášky, volnočasové aktivity. 

DIS Fryšták Adaptační a pobytové preventivní aktivity. 
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3.6. CERTIFIKOVANÉ SLUŽBY V KRAJI 

Jediny mi organizacemi, ktere  mají  certifikaci MS MT C R v kraji, jsou o. s. Madio a R – EGO Slavic í n. Jejich 

kapacita je omezena  a pr i svy ch c innostech nepokryjí  popta vku po preventivní ch aktivita ch v cele m kraji. 

Poc et certifikovany ch projektu  poskytovany ch NNO pu sobí cí ch v kraji není  dostac ují cí , chybí  zar í zení , 

ktere  by se zaby valo kontinua lní  preventivní  pra ci na s kola ch, da le zar í zení , ktere  by se ve novalo 

intervenc ní m programu m. Omezene  jsou rovne z  nabí dky preventivní ch aktivit pro str ední  s koly. Situace 

bude postupne  zleps ova na realizací  Podprogramu PF07-15DT2, ktery  poskytne s kola m financ ní  

pr í spe vek na realizaci prima rní  prevence. V cele m kraji je nedostatec na  sí ť de tsky ch klinicky ch 

psychologu , take  scha zejí  de ts tí  a dorostoví  psychiatr i. 
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4. Evidence rizikove ho chova ní  ve Zlí nske m kraji 

Na za klade  informací  s kol a s kolsky ch zar í zení  mapuje krajska  s kolska  koordina torka prevence rizikove  

chova ní  ve s kola ch ZK jiz  do roku 2003. Ve s kolní m roce 2013-2014 se zu c astnilo zjis te ní  rizikove ho 

chova ní  z a ku  312 s kol, vra ceny byly dotazní ky z 232 osloveny ch s kol (na vratnost 74%). Pr ehled 

zaznamenany ch forem rizikove ho chova ní  na s kola ch vyply va  z Grafu 2. 

4.1. PODÍL RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 

Rizikove  chova ní  se objevuje asi u 14% z celkove ho poc tu z a ku  Zlí nske ho kraje. Z te chto c trna cti procent 

se nejví ce objevuje vulgarismus, kour ení  a za s kola ctví  (viz. Graf 2). Srovna ní  RCH od roku s kolní ho roku 

2006-2007 je uvedeno v Pr í loze c . 3. 

Graf 2 - Podíl rizikového chování ve školním roce 2013-2014 

 

Graf 3 - Reálná zjištění a podezření na rizikové chování ve školním roce 2013-2014 
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4.2. PROBLEMATIKA NADUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Alkohol je droga, se kterou se dí te  setka  brzy – nejc aste ji v rodine  nebo u vrstevní ku . Je to spolec ensky 

vysoce tolerovana  droga, její z  uz í va ní  mu z e ve st k jine mu rizikove mu chova ní . Alkohol je snadno dostupny , 

c eske  de ti zac í nají  s konzumací  alkoholu nejdr í ve z EÚ (pr ibliz ne  v 11 letech). Nadme rne  poz í va ní  

alkoholu je faktorem, ktery  ovlivn uje na vazne  RCH. 

Ze statistiky Zlí nske ho kraje (viz. Tabulka 9) je patrne , z e poc et mlady ch pacientu  ve ve ku do 19 let 

uz í vají cí ch alkohol a evidovany ch v ambulantní ch psychiatricky ch zar í zení ch v kraji sí dla zdravotnicke ho 

zar í zení  není  zanedbatelny  a pozvolna se doty ka  i velmi mlady ch pacientu  ve ve ku do 14 let. 

Tabulka 9 - Evidence pacientů užívajících alkohol a evid. v ambulancích psych. zař. v kraji sídla zdravotnického zařízení 
(Zdroj: ÚZIS - Zdravotnické ročenky Zlínského kraje 2003-2013) 

Věk 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0-14 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 

15-19 6 14 33 18 12 16 21 15 15 9 17 

20-39 735 740 990 850 781 829 778 779 768 722 702 

40-64 1161 1207 1477 1211 1384 1256 1327 1310 1307 1317 1213 

65+    251 128 136 145 133 129 104 114 

celkem 1902 1961 2500 2331 2306 2238 2273 2237 2219 2152 2047 

se závislostí 1604 1661 2236 2068 2046 1904 1944 1971 1918 1884 1810 

 

Vzestupnou tendenci ma  dle statistky (viz. Tabulka 10) poc et mlady ch pacientu  ve ve ku do 19 let 

uz í vají cí ch nealkoholicke  drogy a kter í  jsou evidovaní  v ambulancí ch psychiatricky ch zar í zení  v kraji sí dla 

zdravotnicke ho zar í zení . V C eske  republice kour í  pr ibliz ne  ¼ s estna ctilety ch, ¾ v tomto ve ku cigaretu 

alespon  jednou zkusily. V poslední ch letech u mlady ch lidí  roste take  zkus enost s vodní  dy mkou, ktera  je 

zdraví  mnohem nebezpec ne js í  nez  cigarety. 

Tabulka 10 - Evidence pacientů užívajících nealkoholické drogy a evidovaných v ambulancích psych. zař. v kraji sídla 
zdravotnického zařízení (zdroj: ÚZIS – Zdravotnické ročenky Zlínského kraje 2003-2013) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0-14 0 7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

15-19 39 35 73 37 40 39 30 14 43 37 45 

20-39 113 134 143 93 82 107 121 115 156 187 158 

40-64 
101 114 38 

47 32 26 46 49 41 70 52 

65+ 17 12 10 10 11 11 9 9 

celkem 253 290 255 194 167 183 208 190 252 304 265 

se závislostí 106 139 185 134 97 131 140 156 192 262 233 
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4.3. TRESTNÁ ČINNOST DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 

Mezi cí love  skupiny, na ktere  je tato strategie zame r ena , patr í  pr edevs í m pachatele  (napr . mla dez  a mladí  

dospe lí ), obe ti (napr . de tske  obe ti mravnostní , na silne  a majetkove  trestne  c innosti a de tske  obe ti s ikany), 

da le rizikoví  jedinci v postavení  potencia lní ch pachatelu  nebo obe tí  (napr . rodiny de tí  s poruchami 

chova ní ). Pr ehled evidovane  trestne  c innosti de tí , z a ku  a studentu  ve Zlí nske m kraji sleduje tabulka 

v Pr í loze c . 4.  

4.4. PROBLEMATIKA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 

Oblast zdrave ho z ivotní ho stylu je v souc asne  dobe  velmi aktua lní  jak pro odbornou, tak i laickou 

ver ejnost. Du vodem je skutec nost, z e mezi determinantami, ktere  ovlivn ují  nas e zdraví  ma  z ivotní  styl 

dominantní  podí l, a to z 50 - 60%. Mezi ste z ejní  oblasti z ivotní ho stylu, ktere  mohou mí t na zdraví  vy razny  

vliv jak pozitivní  (pokud jsou respektova ny spra vne  za sady), tak negativní  (v pr í pade  uplatn ova ní  

rizikovy ch na vyku ), patr í  vy z iva, pohybova  aktivita, na vykove  chova ní , rizikove  sexua lní  chova ní  a oblast 

stresu a menta lní  hygieny. Z tohoto du vodu je tedy velmi podstatne , k jake mu z ivotní mu stylu jsou de ti a 

dospí vají cí  vedeni.  

Z mnoha odborny ch studií  je zna ma  skutec nost te sne  vazby mezi z ivotní m stylem (zejme na nespra vnou 

vy z ivou, sní z enou pohybovou aktivitou a kour ení m) a rozvojem civilizac ní ch chorob, resp. neinfekc ní ch 

epidemií , ktere  dominují  z ebr í c ku morbidity a mortality ve vyspe ly ch zemí ch, tedy i v C eske  republice. 

Zna ma , avs ak mnohdy podcen ovana , je take  skutec nost, z e neju c inne js í m zpu sobem jak minimalizovat 

rozvoj, pr í padne  odda lit na stup te chto nemocí  je prevence, zejme na pak prima rní  prevence. 

Prima rní  prevence, tzn. pu sobení  na s iroke  populac ní  spektrum „zdrave “ populace, zejme na de tí  a 

dospí vají cí ch, pomocí  efektivní ch didakticky ch na stroju  a uplatn ova ní  nejnove js í ch ve decky ch poznatku  

z etiopatogeneze te chto nemocí , ale i z oblasti psychologie, socia lne  patologicky ch jevu  atp., na lez í  do 

rukou rodic u , le kar u  a pedagogu . Pra ve  pedagogove  mají  nezastupitelnou u lohu v uplatn ova ní  za sad 

prima rní  prevence na jejich cí lovou skupinu, tedy na de ti a dospí vají cí .  

Problematika zdrave ho z ivotní ho stylu je r es ena na kaz de  s kole, zvla s te  pak na s kola ch za kladní ch jsou to 

projekty, pr edna s ky, aktivity sme r ovane  k vy chove  ke zdraví , pr edna s ky Krajske  hygienicke  stanice 

Zlí nske ho kraje a nesta tní ch neziskovy ch organizací .  Ve Zlí nske m kraji jsou s koly, ktere  jsou zar azeny do 

sí te  zdravy ch s kol. Ve s kola ch se zleps ila u roven  s kolní ho stravova ní , zvy s ila se na vs te va s kolní ch zahrad, 

byly zavedeny projekty jako napr . Ovoce do s kol, Mle ko – zdrave  zuby, Veverka Ve rka, Ty dny zdraví  aj.  
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5. Hlavní  priority a cí le kraje v oblasti prima rní  prevence 
na rok 2015-2017 

5.1. PRIORITY, CÍLE A VIZE ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Za kladní m principem strategie prima rní  prevence rizikovy ch projevu  chova ní  je co neju c inne js í  vy chova 

ke zdrave mu z ivotní mu stylu, k osvojení  pozitivní ho socia lní ho chova ní  a zachova ní  integrity osobnosti.  

Kraje jsou jedne mi z klí c ovy ch partneru  MS MT C R pr i pr í prave  a realizaci na rodní  strategie prevence a pr i 

její m zava de ní  do praxe. Organizace prevence na vertika lní  u rovni zahrnuje: MS MT, kraje, metodiky 

prevence v pedagogicko-psychologicky ch poradna ch a s kolní  metodiky prevence ve s kola ch a s kolsky ch 

zar í zení ch.  

Hlavní cíle prevence na období 2015-2017 jsou na sledují cí : 

• pokrac ovat v dobr e nastaveny ch a fungují cí ch priorita ch  

• nada le zajis ťovat optima lní  persona lní , organizac ní  i financ ní  podmí nky potr ebne  pro uplatn ova ní  

prima rní  prevence na s kola ch a s kolsky ch zar í zení ch  

• spolupra ce se sekcí  prevence v KPPP a ZDVPP Zlí n  

• prostr ednictví m dostupny ch kvalitní ch preventivní ch programu  sniz ovat poc et proble mu  v oblasti 

rizikove ho chova ní  de tí  a mla dez e  

• evaluac ní mi mechanismy napomoci zkvalitne ní  s kolní ch preventivní ch strategií  (oslovit s koly, jaky m 

zpu sobem u nich probí ha  hodnocení  prima rní  prevence, moz nost vyuz ití  evaluac ní ho dotazní ku – 

kvantitativní  hodnocení  MPP)  

• podpora komplexní ch minima lní ch preventivní ch programu , ktere  budou navazovat na vzde la vací  

proces (S VP) i dals í  nadstavbove  aktivity – z a ci, pedagogove , rodic e  

• podpora s kolní ch komplexní ch projektu  s kol zame r eny ch na boj proti: alkoholismu, kur a ctví , uz í va ní  

nelega lní ch drog, s ikanu, kybers ikanu, agresivitu, za s kola ctví  a antisemitismus  

• metodicka  podpora okresní ch metodic ek prevence a koordinace pr i vzde la va ní  s kolní ch metodiku  

prevence  

• navazovat na vzde la vací , odborna  a profesní  s kolení  u pedagogu , rozví jet jejich dals í  vzde la va ní   

• s cí lenou prevencí  zac í t v MS , u c inne  navazovat v dals í  s kolní  docha zce tak, aby dí te  zí skalo nejen 

ve domosti, dovednosti, ale nauc ilo se je i pouz í vat a pr ijalo je za vlastní   

• do prevence cí lene  vc lenit i problematiku poruch pr í jmu potravin a stravovací ch na vyku  a proble mu  

pohybove  aktivity, rizikove ho sexua lní ho chova ní , bezpec nosti v doprave   

• aktua lne  reagovat na vznik novy ch forem rizikove ho chova ní  nebo chova ní , ktere  vykazuje nejvys s í  

c etnost – v te to souvislosti pr ipravit odbornou pomoc (informace, vzde la va ní  s kolní ch metodiku  

prevence) jedna  se zejme na o kybers ikanu, antisemitismus, nedrogove  za vislosti  

• vyuz ití  peer aktivistu   

• rozs í r it spolupra ci na SS , informovat r editele o preventivní ch aktivita ch  

o u zka  spolupra ce s krajsky mi protidrogovy mi koordina tory prevence kriminality 

o podporovat a koordinovat aktivity Krajske ho parlamentu de tí  a mla dez e 

o spolupra ce s krajskou koordina torkou pro na rodnostní  mens iny 
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Vizí v oblasti prevence je podpora funkc ní ho syste mu prima rní  prevence, vy chova ke zdrave mu z ivotní mu 

stylu, k osvojení  pozitivní ho socia lní ho chova ní  a k vyva z ene mu vs estranne mu rozvoji osobnosti. 

Vize prevence v období 2015-2017  

• pokrac ovat v mapova ní  rizikove ho chova ní  v za kladní ch i str ední ch s kola ch v souvislosti s minima lní m 

preventivní m programem  

• prohlubovat erudice pedagogu  mater sky ch, za kladní ch a str ední ch s kol v oblasti prima rní  prevence a 

multikulturní  vy chovy formou konferencí   

• prevenci na SS  podpor it zapojení m peer aktivistu   

• ve spolupra ci s KPPP a ZDVPP Zlí n vyuz í t dotac ní ho r í zení  KÚ  na podporu preventivní ch aktivit na SS , 

vc etne  pr í kladu  dobre  praxe 

5.2. SPOLUPRÁCE V RÁMCI KRAJSKÉHO ÚŘADU 

Velmi u zka  a kvalitní  spolupra ce je nava za na s Odde lení m neziskove ho sektoru Kancela r e hejtmana, kde 

je zar azen Krajsky  protidrogovy  koordina tor. Do odde lení  je da le zar azen pracovní k pro nesta tní  

neziskove  organizace a Krajsky  koordina tor pro na rodnostní  mens iny. Jsou realizova ny spolec ne  aktivity 

(napr í klad setka va ní  s intervenc ní mi ty my, u c ast krajske ho protidrogove ho koordina tora na porada ch 

s okresní mi a s kolní mi metodiky prevence). Spolupra ce se rozví jí  take  v oblasti vy me ny informací , 

pr eda va ní  poznatku  a postr ehu  ze semina r u , porad, vzde la vací ch akcí .    

5.3. SPOLUPRÁCE S METODIKY PREVENCE V KRAJSKÉ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ 
PORADNĚ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZLÍN 

Tato spolupra ce je na velmi dobre  u rovni. KS KP se podle svy ch moz ností  u c astní  spolec ny ch porad, 

realizovany ch metodiky prevence KPPP, se s kolní mi metodiky ze s kolsky ch zar í zení  v ra mci cele ho ZK. 

Nastavení  tohoto syste mu je vyhovují cí . Není  tedy zcela vyhovují cí , pro efektivní  prevenci kombinace 

u vazku  (psycholog – metodik prevence, c i specia lní  pedagog – metodik prevence). Od za r í  2014 se 

podar ilo v KPPP a ZDVPP Zlí n zac í t realizovat model jednoho plne ho u vazku na prevenci s tí m, z e 

metodic ka prevence realizuje zaka zky nejen ve sve  spa dovosti okresu, ale v cele m Zlí nske m kraji poma ha  

r es it zaka zky ze s kol svy m kolegyní m. Tento model se osve dc il. 

5.4. ODBORNÉ ORGÁNY, PRACOVNÍ KOMISE 

Vy znamnou roli v oblasti prevence sehra va  Komise Rady Zlí nske ho kraje pro protidrogovou prevenci a 

prevenci kriminality. Na plní  Komise je realizace preventivní  politiky na krajske  u rovni, pr í prava a 

doporuc ení  koncepc ní ch materia lu  ke schva lení  v orga nech kraje, doporuc ova ní  zame r ení  financ ní  

podpory kraje v te to oblasti a spolupra ce s me sty, ktera  se nemalou mí rou podí lejí  na realizaci preventivní  

politiky na mí stní  u rovni (seznam c lenu  Komise Rady ZK viz. Pr í loha c . 1). Do prevence je aktivne  zapojen 

odbor Kancela r e hejtmana, kde je do Odde lení  neziskove ho sektoru zar azena agenda protidrogove  

prevence a prevence kriminality. 

Okresní  metodic ka prevence ve Vsetí ne  je c lenkou Komise pro prevenci kriminality Me stske ho u r adu ve 

Valas ske m Mezir í c í . Velmi dobra  je i spolupra ce s kura tory pro mla dez . Okresní  metodic ka prevence Zlí n 

je c lenkou komise „Infoservis“. Vs echny metodic ky prevence spolupracují  v ra mci sve  pu sobnosti pr i 
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u c asti tzv. „Infoservisu “ – pracovní  setka ní  za stupcu  odborny ch sta tní ch i nesta tní ch zar í zení  na poli 

prevence.  

Krajska  s kolska  koordina torka prevence je sta ly m hostem Komise Rady Zlí nske ho kraje pro 

protidrogovou prevenci a prevenci kriminality. Seznam c lenu  Komise Rady Zlí nske ho kraje je uveden 

v Pr í loze c . 1. 

5.5. AKTIVITY KRAJE V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE 

S koly a s kolska  zar í zení  na u zemí  Zlí nske ho kraje mají  moz nost kaz dy m rokem uplatnit svu j projekt 

v ra mci dotac ní ho r í zení  MS MT na realizaci projektu  v oblasti prevence rizikove ho chova ní . Realizace 

tohoto programu je v souladu s Na rodní  strategií  prevence rizikove ho projevu  chova ní  u de tí  a mla dez e 

v pu sobnosti resortu MS MT na období  2013–2018. Programy jsou financova ny ze sta tní ho rozpoc tu 

prostr ednictví m krajske ho u r adu. Dotace musejí  by t vyuz ity zejme na na rozvoj preventivní ch programu  

s koly, s kolske ho zar í zení . Kaz dy  rok probí ha  vyhodnocení  preventivní ch programu  s kol a s kolsky ch 

zar í zení  s kol v c lene ní  neu plne  za kladní  s koly, za kladní  s koly, str ední  s koly a specia lní  s koly a s kolska  

zar í zení . Nove  jsou od 2014 ocen ova ni s kolní  metodici prevence za realizaci preventivní ch aktivit. Od roku 

2009 je ude lova na cena za mimor a dny  pr í nos v prevenci. Tyto aktivity jsou motivac ní m prvkem pro s kolní  

metodiky prevence a za roven  prezentují  pr í klady dobre  praxe. Jsou take  setka ní m te ch nejleps í ch 

metodiku  prevence s vedení m kraje. Vy znamnou aktivitou ZK je por a da ní  krajske  konference k prevenci 

pro ZS , SS  i MS . Tato aktivita slouz í  k vy me ne  zkus eností , zprostr edkova ní  kvalitní ch lektoru  v za vislosti 

na vy voji potr eb prevence a vzniku novy ch forem RCH.  

Zlí nsky  kraj pla nuje nada le te z it z vy stupu  mezina rodní ch projektu , ktere  realizoval v období  let 2013-

2015. Projekt partnerství  Comenius Regio – Pozitivní  integrace romsky ch komunit v nas ich s kola ch se 

zaby val funkc ní mi pr í stupy uc itelu  k romsky m z a ku m na za kladní ch i str ední ch s kola ch. Vy me na 

informací  probí hala na u rovni s kol i u r adu , Zlí nske ho kraje a hrabství  Gwent v jiz ní m Walesu ve Velke  

Brita nii. Dí ky projektu vznikla pr í ruc ka Vybrane  pr í stupy uc itelu  k romsky m z a ku m, ktera  shrnuje za sadní  

poznatky z te to oblasti z obou zemí  a obsahuje take  vzorovy  vy ukovy  program zame r eny  na prevenci 

rasismu, xenofobie a stereotypní ho mys lení  u z a ku  s kol, ktery  mohou uc itele  ve s kola ch pro z a ky 

organizovat. Take  projekt Leonardo da Vinci – Safe Arrival cí lí  na z a ky a podporuje vy chovne  poradce a 

s kolní  metodiky prevence v preventivní ch opatr ení ch na podporu z a ku  ohroz eny ch pr edc asny m 

ukonc ení m s kolní  docha zky. Vy sledkem dvoulete  pra ce Zlí nske ho kraje v mezina rodní m konsorciu s kol a 

u r adu  ve Velke  Brita nii, Irsku, S pane lsku a Maďarsku je publikace Metody a na stroje pro podporu z a ku  

ohroz eny ch pr edc asny m odchodem ze s koly, ktera  obsahuje na vod jak identifikovat ohroz ene  z a ky a 

jaky mi prostr edky jim pomoci zí skat motivaci pro dokonc ení  studia. Pr í ruc ky jsou distribuova ny do s kol 

a dostupne  jsou i v elektronicke  verzi na porta lu s kolství  Zlí nske ho kraje www.zkola.cz. 
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6. Financova ní  sluz eb prevence v kraji 

6.1. Z ROZPOČTU KRAJE 

V tabulce 11 jsou uvedeny dotace, ktere  kraj poskytuje v ra mci dotace na podporu nesta tní ch neziskovy ch 

organizací  v oblasti prevence rizikovy ch typu  chova ní  v roce 2014. 

Tabulka 11 - Výdaje z rozpočtu ZK na protidrogovou politiku v roce 2014 (Zdroj: Oddělení neziskového sektoru Kanceláře 
hejtmana KÚZK) 

Rozpočtový zdroj Popis 
Výše výdajů (v Kč) na návykové 

látky 
Výše výdajů (v Kč) na gambling 

Zlínský kraj 

Programový fond  
(Podprogram PF07-14) 

Dotace na podporu nestátních 
neziskových organizací  

v oblasti prevence rizikových 
typů chování v roce 2014  
- Podprogram PF07-14 

1 880 000 Kč 

z toho: 

 Oblastní charita Kroměříž -  
KC + TP 415 000 Kč 

 Agarta KC + TP 410 000 Kč 

 Onyx Zlín o. p. s. - KC + TP  
420 000 Kč 

 Společnost Podané ruce o. p. s., 
KC + TP – 445 000 Kč 

 Společnost Podané ruce o. p. s., 
Adiktologická ambulance Zlín – 

40 000 Kč 

 primární prevence – 150 000 Kč 

60 000 Kč 

 

(kvalif. odhad výdajů z částky 
podpory určené na projekt  

Ambulance adiktologie Zlín) 

Zlínský kraj 

Dofinancování poskytovatelů 
soc. služeb 

Přímá dotace projektům 

98 000 Kč 

z toho:  
Oblastní charita Kroměříž 

 KC – 50 000 Kč 

 TP – 48 000 Kč 

0 Kč 

Zlínský kraj 

Provoz PAZS 

Finanční prostředky  
na provoz protialkoholní 

záchytné stanice provozované 
Kroměřížskou nemocnicí a. s. 

dle smlouvy o provozování 
PAZS na rok 2014 

6 000 000 Kč 0 Kč 

Celkem  7 978 000 Kč 60 000 Kč 

 

Mimo uvedene  dotace poskytuje Zlí nsky  kraj kaz doroc ne  60 000 Kc  na Ocene ní  s kolní ch metodiku  

prevence a 50 000 Kc  na Konference k prevenci. 
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6.2. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z MĚST V ROCE 2014 NA SPECIFICKOU 
PROTIDROGOVOU PREVENCI. 

Tabulka 12 - Přehled poskytnutých dotací z měst v roce 2014 na specifickou protidrogovou prevenci. (Zdroj: Oddělení 
neziskového sektoru Kanceláře hejtmana KÚZK v roce 2014) 

Obec Popis 
Výše výdajů (v Kč) 

na návykové látky 

Výše výdajů (v 

Kč) na gambling 

Bojkovice 

celkem 15 000 Kč 
Společnost Podané ruce o. p. s., KC Charáč  

- příspěvek na činnost TP 
15 000 Kč 0 Kč 

Bystřice pod Hostýnem 

celkem 35 000 Kč 
Oblastní charita Kroměříž  
- příspěvek na činnost KC 

35 000 Kč 0 Kč 

Holešov 

celkem 15 000 Kč 
Oblastní charita Kroměříž  
- příspěvek na činnost TP 

15 000 Kč 0 Kč 

Hulín 

celkem 18 000 Kč 
Oblastní charita Kroměříž  
- příspěvek na činnost TP 

18 000 Kč 0 Kč 

Chropyně 

celkem 8 000 Kč 
Oblastní charita Kroměříž  
- příspěvek na činnost TP 

8 000 Kč 0 Kč 

Kroměříž 

celkem 125 000 Kč 

Oblastní charita Kroměříž  
- příspěvek na činnost KC 

62 500 Kč 0 Kč 

Oblastní charita Kroměříž  
- příspěvek na činnost TP 

62 500 Kč 0 Kč 

Kunovice 

celkem 20 000. Kč 
Společnost Podané ruce o. p. s., KC Charáč  

- příspěvek na činnost TP 
20 000 Kč 0 Kč 

Luhačovice 

celkem 0 Kč 
Podpora v r. 2014 dle sdělení neposkytnuta 0 Kč 0 Kč 

Morkovice-Slížany 

celkem 22 000 Kč 
Oblastní charita Kroměříž  
- příspěvek na činnost KC 

22 000 Kč 0 Kč 

Napajedla 

celkem 18 000 Kč 
ONYX Zlín o. p. s  

- příspěvek na činnost TP 
18 000 Kč 0 Kč 

Otrokovice 

celkem 92 000 Kč 
ONYX Zlín o. p. s  

- příspěvek na činnost TP 
92 000 Kč 0 Kč 

Rožnov pod Radhoštěm 

celkem 58 000 Kč 
Agarta  

- příspěvek na činnost TP 
58 000 Kč 0 Kč 

Slavičín 

celkem 28 463 Kč 
Poradenské centrum R-Ego  

- Specifické programy primární prevence 
28 463 Kč 0 Kč 

Slušovice 

celkem 3 000 Kč 
ONYX Zlín o. p. s - příspěvek na činnost TP 3 000 Kč 0 Kč 

Staré Město 

celkem 40 000 Kč 
Společnost Podané ruce o. p. s., KC Charáč  

- příspěvek na činnost TP 
40 000 Kč 0 Kč 

Uherské Hradiště 

celkem 300 000 Kč 
Společnost Podané ruce o. p. s., KC Charáč  

- příspěvek na činnost KC a TP 
300 000 Kč 0 Kč 

Uherský Brod 

celkem 90 000 Kč 
Společnost Podané ruce o. p. s., KC Charáč  

- příspěvek na činnost TP 
90 000 Kč 0 Kč 
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Uherský Ostroh 

celkem 5 000 Kč 
Společnost Podané ruce o. p. s., KC Charáč  

- příspěvek na činnost TP 
5 000 Kč 0 Kč 

Valašské Klobouky 

celkem 0 Kč 
Podpora v r. 2014 dle sdělení poskytnuta pouze na NZDM 0 Kč 0 Kč 

Valašské Meziříčí 

celkem 341 500 Kč 

Agarta  
- příspěvek na činnost TP 

130 000 Kč 0 Kč 

Modrý kříž v ČR  
- příspěvek na činnost poradny pro osoby závislé 

211 500 Kč nezjištěno 

Vizovice 

celkem 8 000 Kč 
ONYX Zlín o. p. s  

- příspěvek na činnost TP 
8 000 Kč 0 Kč 

Vsetín 

celkem 254 000 Kč 

Agarta  
- příspěvek na činnost KC 

127 000 Kč 0 Kč 

Agarta  
- příspěvek na činnost TP 

77 000 Kč 0 Kč 

Na Cestě z. s.  
- příspěvek na činnost služeb následné péče 

50 000 Kč nezjištěno 

Zlín 

celkem 805 000 Kč 

ONYX Zlín o. p. s  
- příspěvek na činnost KC 

230 000 Kč 0 Kč 

ONYX Zlín o. p. s  
- příspěvek na činnost TP 

85 000 Kč 0 Kč 

DIS SKM Fryšták  
- projekt PP Orientační dny 

25 000 Kč 0 Kč 

SVP Domek  
- projekt 5P 

90 000 Kč 0 Kč 

Společnost Podané ruce o. p. s.  
- příspěvek na činnost Ambulance adiktologie Zlín 

150 000 Kč 

(kvalif. odhad výdajů 
z celk. částky) 

225 000 Kč 

(kvalif. odhad výdajů 
z celk. částky) 

Celkem  2 075 963 Kč 225 000 Kč 
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Pr í lohy 

PŘÍLOHA Č. 1 

Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci kriminality. 

Jméno a příjmení Statut Instituce Funkce v instituci 

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan předsedkyně Zlínský kraj členka rady pro sociální oblast 

Mgr. Pavlína Nováková tajemnice Zlínský kraj 
vedoucí oddělení neziskového sektoru 

KÚZK 

Mgr. Martina Stavjaníková členka Unie Kompas ředitelka 

Mgr. Lucie Javoříková členka Policie ČR 
pracovnice (problematika prevence 

kriminality) 

Mgr. Blanka Kristianová členka ZŠ Karolinka učitelka 

Mgr. Petr Netočný člen Onyx Zlín o.p.s. ředitel 

MUDr. Pavel Konečný člen Psychocentrum Zlín psychiatr, adiktolog 

Milan Sekáč člen Český červený kříž Vsetín ředitel 

Ing. Pavel Němec člen Policie ČR pracovník (problematika toxi) 

JUDr. František Vachala člen Obec Halenkov zastupitel obce 

Mgr. Vladimír Lhotka člen Probační a mediační služba ČR 
vedoucí Probační a mediační služby ČR 

Zlín 

Bc. Jaroslav Bistrý člen neuvedeno neuvedeno 

Ing. Bc. Petr Petrželka člen Policie ČR 
pracovník (problematika národnostní 

menšiny) 

Mgr. Petr Horyanský stálý host Zlínský kraj krajský protidrogový koordinátor 

Mgr. Bc. Šárka Kostková stálý host Zlínský kraj 
krajská školská koordinátorka odboru 

školství 

Ing. Karol Muránsky stálý host Zlínský kraj vedoucí odboru zdravotnictví 

Mgr. Gabriela Hrdinová stálý host Zlínský kraj 
vedoucí oddělení plánování  
a rozvoje sociálních služeb 

 

Komise byla zr í zena pod na zvem Komise Rady Zlí nske ho kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci 

kriminality dne 22. 4. 2013 usnesení m Rady Zlí nske ho kraje c . 0393/R09/13 a je kompetentní  v ota zka ch 

protidrogove  prevence (vc etne  projedna va ní  problematiky alkoholu a patol. hra c ství ) a prevence 

kriminality. Komise je zr í zena jako poradní  orga n Rady Zlí nske ho kraje. 
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PŘÍLOHA Č. 2  

Organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve Zlínském kraji. 

Název Adresa Rozsah pověření 

Unie Kompas, o. s. 
Pod Stráněmi 2505, 

760 01 Zlín 

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
2. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
3. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti 
4. Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti 
5. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
6. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
7. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
8. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
9. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 
svěřením dítěte do pěstounské péče 

10. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout 

Spektrum 
preventivních 

programů pro děti a 
mládež, o. s. 

Husovo nám. 229, 
767 01 Kroměříž 

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 

Salesiánský klub 
mládeže Zlín, o. s. 

Okružní 5430, 
760 05 Zlín 

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
4. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti 

Oblastní charita 
Uherské Hradiště 

Velehradská tř. 247, 
686 01 Uherské 

Hradiště 

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
4. Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti 
5. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti 

Azylový dům pro 
ženy a matky 

s dětmi, o. p. s. 

Hrbová 1561,  
755 01 Vsetín 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů změřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
3. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti 

R-Ego, o. s. 
Mezi Šenky 19,  
763 21 Slavičín 

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
3. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
4. Zřizování a provoz sociálně výchovné činnosti 

Oblastní charita 
Uherský Brod 

Mariánské nám. 13, 
688 01 Uherský Brod 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
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Rodina sv. Zdislavy, 
o. s. 

Husitsko-Solanec 
395,  

756 62 Husitsko-
Solanec 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
4. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
5. Převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny 

k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad 
6. Poskytování fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 

pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do 
pěstounské péče 

7. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
8. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout 

Charita sv. Anežky 
Otrokovice 

Na Uličce 1617,  
765 02 Otrokovice 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a 

při péči o dítě zdravotně postižené 

Charita Valašské 
Meziříčí 

Kpt. Zavadila 1345, 
757 01 Valašské 

Meziříčí 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
3. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti 

Oblastní charita 
Kroměříž 

Ztracená 63, 
767 01 Kroměříž 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
3. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti 
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

Charita Zlín 
Burešov 4886,  

760 01 Zlín 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů změřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

Diakonie ČCE – 
středisko Vsetín 

Strmá 34/2,  
755 01 Vsetín 

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
3. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
4. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
5. Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti 
6. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti 

STROP, o. s. 
Dlouhá 2699,  
760 00 Zlín 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny 

k přijetí dítěte do rodiny 
3. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
4. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelů o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 
svěřením dítěte do pěstounské péče 

5. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout. 
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Na cestě, o. s. 
Palackého 138,  
755 01 Vsetín 

1. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 
péči o dítě zdravotně postižené 

2. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
3. Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti 
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

Petrklíč, o. p. s. 
Na Krajině 44,  

686 01 Uherské 
Hradiště - Vésky 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

Charita Vsetín 
Horní náměstí 135, 

755 01 Vsetín 
1. Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
2. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti 

Vzdělávací, sociální 
a kulturní středisko 

při Nadaci Jana 
Pivečky, o. p. s. 

Horní náměstí 111, 
763 21 Slavičín 

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
3. Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
4. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti 

Charita Holešov 
Tovární 1407,  

769 01, Holešov 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a 

při péči o dítě zdravotně postižené 

DOMINO, o. s. 
Na Honech III/4922, 

760 01 Zlín 

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
3. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
5. Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 
6. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti 
7. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti 
8. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti 
9. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
10. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 
svěřením dítěte do pěstounské péče 

11. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout 

12. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

13. Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou 
pěstounské péče nebo osvojením, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností 

ARGO, o. s., 
Společnost dobré 

vůle 

Nivy II 5358, 
760 01 Zlín 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a 

při péči o dítě zdravotně postižené 

Akropolis, o. s. 
Stará Tenice 1195, 

686 01 Uherské 
Hradiště 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
4. Poskytovat fyzickým osobám vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 

pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do 
pěstounské péče 



 

 

 
 31       

Rodinné a mateřské 
centrum Vsetín 

Jasenice 943,  
755 01 Vsetín 

1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
3. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 
4. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
5. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

Centrum 
poradenství pro 

rodinné a partnerské 
vztahy 

U Náhonu 5208, 
 Zlín 

1. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti 
2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
3. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 
svěřením dítěte do pěstounské péče 

4. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout 

Dětské centrum Zlín 
Burešov 3675,  

Zlín 
Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Komunitní a 
vzdělávací centrum 

Emcéčko 

J.K.Tyla 418,  
757 01 Valašské 

Meziříčí 

1. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 
péči o dítě zdravotně postižené 

2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

Rodina u nás, o. s. 
Poličná 21,  

757 01 Poličná 

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
2. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
3. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče 

k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o 
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. 

4. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 
svěřením dítěte do pěstounské péče 

5. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout 

Auxilium, o. p. s. 
Hošťálková 428, 756 

22 Hošťálková 

1. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 
péči o dítě zdravotně postižené 

2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

3. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 
svěřením dítěte do pěstounské péče 

4. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

NA DLANI, o. p. s. 
Santražiny 753,  

760 01 Zlín 

1. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 
péči o dítě zdravotně postižené 

2. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

3. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 
dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 
pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 
výchovnou a poradenskou péči poskytnout 

4. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
5. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
6. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje 
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DOMEK 
Česká 4789,  
760 05 Zlín 

jiné činnosti než je zřizování a provozování zařízení SPOD 

ONYX 
Gahurova 1563,  

760 01 Zlín 
jiné činnosti než je zřizování a provozování zařízení SPOD 

Fond ohrožených 
dětí 

Na Poříčí 6, 
110 00 Praha 1 

pověření ke zřizování zařízení SPOD 

Sdružení SOS 
dětských vesniček 

U Prašného mostu 
50, 119 01 Praha - 

Hrad 
pověření ke zřizování zařízení SPOD 
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PŘÍLOHA Č. 3  

Přehled výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji 

Odbor s kolství , mla dez e a sportu Krajske ho u r adu Zlí nske ho kraje jiz  od roku 2007 prova dí  mapova ní  

rizikove ho chova ní  ve s kola ch a s kolsky ch zar í zení ch na u zemí  kraje. Jedna  se o za kladní  s koly, za kladní  

s koly neu plne , str ední  s koly, vys s í  odborne  s koly, de tske  domovy, specia lní  s koly. 

Graf 4 - Podíl rizikového chování ve školním roce 2006-2007 

 

Pr i první m s etr ení  bylo vra ceno 184 dotazní ku , kdy odpove de lo 62% z dota zany ch s kol. 

Graf 5 - Podíl rizikového chování ve školním roce 2007-2008 

 

 

Na konci roku 2008 se vra tilo 207 dotazní ku  z osloveny ch s kol, na vratnost pr edstavovala 66%. 
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Graf 6 - Podíl rizikového chování ve školním roce 2008-2009 

 

 

Ve s kolní m roce 2009 bylo osloveno 312 s kol, vra tilo se 212 dotazní ku , coz  pr edstavuje 68% na vratnost. 

Graf 7 - Podíl rizikového chování ve školním roce 2009-2010 

 

V ra mci pru zkumu se na konci s kolní ho roku 2010 vra tilo 183 dotazní ku . 

Ve s kolní m roce 2010-2011 bylo osloveno 311 s kol, vra tilo se 252 dotazní ku  (81%). 
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Graf 8 - Podíl rizikového chování ve školním roce 2010-2011 

 

Ve s kolní m roce 2011-2012 se zu c astnilo zjis te ní  rizikove ho chova ní  z a ku  214 s kol (poc et z a ku  v te chto 

s kola ch: 48 794). 

Graf 9 - Podíl rizikového chování ve školním roce 2011-2012 
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Graf 10 - Vývoj rizikového chování v letech 2006-2014 (podíl v %) 

 

Nejvys s í  vy skyt v ra mci rizikove ho chova ní , be hem osmi sledovany ch let, pr edstavuje vulga rní  

vyjadr ova ní  a chova ní  z a ku . Druhou nejc aste js í  formou rizikove ho chova ní  je kour ení  a tr etí  pozici zaují ma  

za s kola ctví .  

Dotazní kove  s etr ení  na s kola ch ve Zlí nske m kraji poskytuje du lez ity  pr ehled rizikove ho chova ní , coz  

napoma ha  pr i tvorbe  cí lu  a za me ru  preventivní  pra ce, pr esto je pro tyto jevy charakteristicka  latentnost. 
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PŘÍLOHA Č. 4  

Trestná činnost dětí, žáků a studentů ve Zlínském kraji 

 2011 2012 2013 2014 

 nezletilí mladiství nezletilí mladiství nezletilí mladiství nezletilí mladiství 
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Kroměříž 12 1,11 1. 65 6,02 1. 28 2,62 1. 45 4,21 1. 10 0,94 1. 29 2,72 1. 18 1,69 1. 70 6,57 1. 

Uh. 
Hradiště 

6 0,42 3. 31 2,15 4. 6 0,42 4. 52 3,62 2. 4 0,28 4. 29 2,03 3. 13 0,91 2. 26 1,82 2. 

Vsetín 13 0,89 2. 49 3,37 2. 11 0,76 2. 48 3,32 3. 12 0,83 2. 33 2,29 2. 11 0,76 3. 26 1,81 3. 

Zlín 8 0,42 3. 52 2,7 3. 10 0,52 3. 49 2,55 4. 15 0,78 3. 23 1,20 4. 7 0,36 4. 22 1,15 4. 

Zlínský 
kraj 

39 0,66  197 3,34  55 0,94  194 3,30  41 0,70  114 1,94  49 0,84  144 2,46  

Česká 
republika 

1 568 1,49  4 038 3,84  1 370 1,30  3 486 3,31  1 251 1,19  2 939 2,80  1 369 1,30  2 593 2,46  

 

* Poc et pachatelu  trestny ch c inu  na 10 000 obyvatel  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno: duben-květen 2015 

Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů 

Mgr. Bc. Šárka Kostková, krajská školská koordinátorka prevence 

Ing. Filip Pastuszek, vedoucí oddělení  

Ing. Radovan Výsmek, koncepční pracovník 

 

Spolupráce: 

Oddělení neziskového sektoru: 

Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí oddělení 

Bc. Karla Kopečná, metodik 

Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor, krajský koordinátor prevence kriminality 

 

Projednáno:  

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Zlín – květen 2015
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