
Užitečné webové stránky:

www.prevence-info.cz – portál pro ŠMP
www.prevence-praha.cz prevence, informace a manuál pro tvorbu MPP
www.primarniprevence.cz prevence, RCH, SPJ
www.icm.cz prevence, RCH, SPJ
www.kapezet.cz 
www.ceskaskola.cz 
www.skolaonline.cz 
www.edu.cz školský vzdělávací a informační portál
www.rvp.cz RVP
www.varianty.cz  - texty, materiály, články, zkušenosti
www.casopisy.portal.cz 
www.ucitelske-listy.ceskaskola.cz 
www.odyssea.cz – vzdělávací programy pro učitele a žáky, OSV
www.podaneruce.cz – pomoc v obtížných životních situacích
www.linkabezpeci.cz – pomoc v obtížných životních situacích
www.msmt.cz – Ministerstvo školství
www.mpsv.cz – Ministerstvo práce a soc. věcí
www.csicr.cz – Česká školní inspekce
www.esfcr.cz – Evropský sociální fond

Závislosti: 
alkohol, kouření, ilegální drogy
www.adiktologie.cz – závislosti
www.alkoholik.cz – alkohol
www.drnespor.eu – stránky MUDr. Nešpora – mnoho materiálu ke stažení
www.pobavme-se-o-alkoholu.cz
www.odrogach.cz - drogy
www.drogy-info.cz – drogy
www.sananim.cz  - drogy
www.drogovaporadna.cz drogy
www.drogy.net 
www.odrogach.cz 
www.dropin.cz 
www.podaneruce.cz– pomoc v obtížných životních situacích
www.prevcentrum.cz 
www.dokurte.cz  - kouření
www.slzt.cz – společnost pro léčbu závislosti na tabáku
www.nekuratka.cz – edukativní stránky pro děti 9 -12 let
www.bezcigaret.cz  - pořádají programy pro školy
www.alik.cz – internetová poradna i pro kuřáky

Šikana
www.minimalizacesikany.cz – šikana
www.sikana.org šikana
www.sikana.cz 

Internet, kyberšikana
www.e-bezpeci.cz  - nebezpečí internetu
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www.pomoconline.cz - nebezpečí internetu
www.saferinternet.cz 
www.minimalizacesikany.cz 
www.hoax.cz
www.bezpecne-online.cz
http://www.bezpecnykraj.cz/ebezpecnost/ 
www.jsi.cz - jednota školských informatiků

Rodinná a sexuální výchova
www.dospivani.cz – stránka věnovaná dospívání
www.sexproblemnet.cz – o sexuálních problémech
www.planovanirodiny.cz
www.nasedite.cz 
www.neplodnost.cz
www.adopce.com 
www.detskaprava.cz 
www.vodopad.cz – poruchy sexuální preference, poruchy identity, sexuální agresivita
www.partnerstvi.cz – odlišná sexualita
www.sexus.cz
www.gay.cz
www.lesba.cz 
www.004.cz

Extremismus
www.chceteho.cz  - zaměřeno proti neonacistům (i pro školy) - informace, videa, přednášky
www.nacionaliste.com – portál Autonomních nacionalistů
www.new.anarchismus.org  

Sekty, manipulativní skupiny
www.sekty.cz sekty
www.cpons.cz – centrum pro prevenci náboženských sekt
www.gis.zcu.cz – obecné informace o (ne)tradičních náboženstvích
www.mormon.org – Mormoni
www.watchtower.org – Svědci Jehovovi
www.sweb.cz – Monisté – Církev sjednocení
www.scientologie.cz - Scientologie
www.universe-people.cz – Vesmírní lidé
www.eckankar.cz – náboženství světa
www.harekrsna.cz 
www.hnuti.gralu.cz 
www.luciferus.org – Satanisté

Multikultura, gender
www.mkc.cz multikulturní centrum
www.varianty.cz  - informace, texty a metodické materiály pro globální vzdělávání atd..
www.cicpraha.org centrum pro integraci cizinců
www.amnesty.cz Amnesty international ČR
www.romove.radio.cz 
www.romea.cz 
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www.genderonline.cz 

Poruchy příjmu potravy
www.anabell.cz – poruchy přijmu potravy
www.jakomodelka.cz 
www.fzv.cz – fórum zdravé výživy

Dopravní výchova
www.urazneninahoda.cz zdraví a bezpečnost
www.nadacebesip.cz – Besip
www.domluvme-se.cz – o alkoholu za volantem

Hry
www.hranostaj.cz – hry pro žáky a studenty – adaptační kurzy, školy v přírodě
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