
 

 Školní metodik prevence: Mgr. Regina Hackenbergová   

 

- konzultační hodiny: čtvrtek 14,00 – 15,00 (nebo kdykoliv po telefonické domluvě) 

- kontakt: tel.: 554 230 945 

- email: regina.hackenbergova@zsvrbno.cz  

 

- prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy 

šikanování mezi žáky, rasismu apod.  

- spolupráce s výchovným poradcem, s okresním metodikem prevence, s poradenskými zařízeními 

(PPP Bruntál) 

- spolupráce s vrbenským hasičským sborem, zdravotníky (záchranáři) a policii ČR – preventivní 

programy pro žáky 

- monitoring rizikového chování žáků (záškoláctví, šikana, porušování školního řádu, návykové látky) 

- poskytování poradenské pomoci rodičům a žákům v oblasti rizikového chování, zneužívání 

návykových látek a šikany 

- poskytování individuálních konzultací kdykoliv po domluvě 

 - školní akce, přednášky, besedy k prevenci rizikových jevů – dle aktuální nabídky různých organizací, 

jejich příprava a organizace 

 

Užitečné odkazy:  

Pedagogicko-psychologická poradna  

adresa: Krnovská 9, 792 01  

telefon: 554 717 737  

webová stránka: www.pppbruntal.cz  

- poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří 

let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským 

zařízením.  

Linka Bezpečí  

telefon: 800 155 555  



webová stránka: www.linkabezpeci.cz  

- bezplatná linka pomáhá dětem řešit těžké životní situace  

 

www.zachranny-kruh.cz 

- stránky pro prevenci a výuku řešení mimořádných jevů, osobního bezpečí, první pomoci a dopravní 

výchovy pro děti, rodiče i školu 

 

Bezpečný internet  

www.e-bezpeci.cz 

-stránka zabývající se bezpečným chováním na internetu, včetně velmi užitečného online videokurzu 

pro rodiče 

 

www.bezpecnyinternet.cz  

- rady, jak zvýšit svou bezpečnost na internetu; na co si dát pozor při on-line komunikaci; pravidla pro 

zabezpečení počítače…  

 

www.internethotline.cz  

- Stop internetové kriminalitě! Pokud se na internetu, webových stránkách nebo chatu setkáte s 

něčím, co je nelegální, neignoruj to.  

 

www.seznamsebezpecne.cz  

- stránka určena na pomoc dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, 

která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.  

 

www.hoax.cz 

- nepravdivé informace šířící se po internetu, tzv. hoaxy  

Šikana  

www.minimalizacesikany.cz  

- informační portál o šikaně na školách pro žáky a rodiče. Jak se zachovat a na koho se obrátit? Kdy už 

se jedná o šikanu a jak ji řešit? 



 

www.nntb.cz 

- stránka „nenech to být“ – aplikace, která vznikla jako školní projekt od studentů a pro studenty, 

možnost anonymního nahlášení šikany, vyloučení z kolektivu nebo sexuálního obtěžování. 


