
Přehled vybraných platných p ředpis ů pro 
oblast prevence sociáln ě patologických jev ů 

 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T ĚLOVÝCHOVY 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a 
jiném vzd ělávání (školský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních 
Vyhláška č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a 
školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 
zpráv a vlastního hodnocení školy 
 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm ěně některých 
zákonů 
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a 
školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
 
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochra nné výchovy ve 
školských za řízeních a o preventivn ě výchovné pé či ve školských za řízeních a o 
změně dalších zákon ů 
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně 
vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 
Vyhláška 438/2006 Sb. , kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a 
ochranné výchovy ve školských zařízeních 

 
Vnitroresortní p ředpisy a dokumenty 
 
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 
č.j.: 14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999) 
Pedagogové proti drogám - Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a 
školských zařízeních (MŠMT 1999) 
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.: 28 275/2000-22 (Věstník MŠMT 
sešit 1/2001) 



Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení (MŠMT 
2001) 
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 
prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14 (Věstník MŠMT sešit 3/2002) 
Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002) 
Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) 
Informace pro odbory školství krajských úřadů, předškolní zařízení, školy a školská 
zařízení 
Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a 
při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, 
čj.: 25 884/2003-24 (Věstník MŠMT sešit 11/2003) 
 
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/2004-24 
(Věstník MŠMT sešit 6/20004) 
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005-2008, č.j.: 10 844/2005-24 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005 (Věstník MŠMT sešit 
2/2006) 
Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních, č.j. 20 006/2007-51 (Věstník MŠMT sešit 11/2007) 

 
 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
 
Zákon č. 379/2005 Sb., o opat řeních k ochran ě před škodami p ůsobenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniem i a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozd ějších p ředpis ů 
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zm ěně dalších zákon ů, ve znění 
pozdějších p ředpis ů 
 
 
MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpo čtových pravidlech a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů (rozpo čtová pravidla), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odm ěně za pracovní pohotovost v rozpo čtových 
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve z nění pozd ějších 
předpis ů 
 
 

 
 



MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 
 
Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozd ějších p ředpis ů 
Nařízení vlády č.114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se 
považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce 
Zákon č. 257/2000 Sb., o Proba ční a media ční služb ě a o změně dalších zákon ů, ve 
znění pozd ějších p ředpis ů 
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpov ědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 
ve věcech mládeže a o zm ěně některých zákon ů (zákon o soudnictví ve v ěcech 
mládeže), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 
 
MINISTERSTVO VNITRA 
 
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Zákon č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 
 
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V ĚCÍ 
 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociáln ě právní ochran ě dětí, ve znění pozd ějších 
předpis ů 
Zákon č. 94/1963 Sb. , o rodin ě, ve znění pozd ějších p ředpis ů 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozd ějších p ředpis ů 
Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 
předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existen čním minimu ve zn ění pozd ějších 
předpis ů 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo ře ve znění pozd ějších p ředpis ů 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Usnesení č. 2/1993 Sb., Předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších 
předpisů 
 


