
 
 

Zápis z pracovního  setkání  ŠMP ZŠ a SŠ dne 30. 10. a 7. 12. 2015 

 

1. Informace z organizací   - odkaz na nabídkový katalog NNO  MmZhttp://www.zlin.eu/informace-z-

oddeleni-prevence-kriminality-a-sportovist-cl-366.html 

 Policie ČR, por. Bc. Lysáčková – nabídka programů a spolupráce pro ZŠ 

 Centrum pro rodinu Zlín – A. Šimečková – nabídka pro ZŠ a SŠ  

http://cpr-zlin.cz/index.php?id=119 

 MADIO, Mgr. Štěpáník – nabídka pro ZŠ a SŠ 

http://www.madio.cz/index.php/dvpp-otevrene-popis-kurzu/sikana-i.html 

http://www.madio.cz/index.php/dvpp-otevrene-popis-kurzu/sikana-ii.html 

 

2. OŠMS KÚ , Mgr. Bc. Š. Kostková(nástupkyně PhDr. Peterkové) 

 Informovala o dotačním podprogramu  KÚ -Program na podporu nestátních neziskových organizací, 
škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016  
- Minimální výše podpory 20 000 Kč, maximální výše podpory 50 000 Kč, max. míra podpory 

z celkových způsobilých nákladů činí 60 %. Žádost musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
Programu vč. formuláře Žádosti bude na úřední desce a webových stránkách ZK v termínu od 
18.12.2015 do 18.1.2016. Příjem žádostí v termínu od 18.1.2016 do 10.2.2016. Rozhodnutí o 
ne/poskytnutí podpory a schválení smluv – březen/duben 2016.  
 

- Pro podpořené školy v rámci podprogramu 2015 připomenout, že do 31.1.2016 mají doložit 
závěrečnou zprávu, formulář jim byl zaslán e-mailem (přiložen byl návod ke spuštění), nutno 
zaslat elektronicky i písemně, vč. příloh  
 

 Na jaro 2016 se plánuje odborný seminář zaměřený na kyberšikanu, netolismus a e-bezpečí  

 

 Do konce října 2015 měly být zaslány Preventivní programy škol a šk. zařízení. Jejich kvalita a 

vypracovanost bude podkladem pro „Ocenění nejlepších ŠMP“, které proběhne na jaře 2016.  

 

 

 Informovala o dotačním podprogramu  MŠMT- celkem podpořeno 7 projektů , více informací na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace 

 

3. Workshop na téma „ Krizová intervence a mimořádné události ve škole“, Mgr. M. Pelajová a Mgr. I. 

Grodová  - KPPP a ZDVPP Zlín 

 

Dne: 8. 12. 2015 

Zapsala: Mgr. M. Pelajová, metodik prevence, spec. pedagog KPPP a ZDVPP Zlín, 

michaela.pelajova@poradnazl.cz 
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