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Nabídka programů specifické primární prevence 

pro školní rok 2016-17 
 

Představujeme aktuální nabídku programů Centra primární prevence pro školní rok 2016 – 

2017. Vedle jiţ „klasických“ programů, které probíhají podle připraveného scénáře 

(Všeobecná prevence pro 1. – 6. třídy), je moţné připravit program ušitý na míru vaší třídě 

(Programy selektivní prevence pro ZŠ a SŠ) – ať uţ jednorázový, nebo v podobě 

intenzivních návazných bloků. Dále představujeme Speciální nabídku pro SŠ, Intervenční 

programy, Individuální poradenství, Akreditační pobyty, Programy o primární 

prevenci pro studenty vysokých škol a akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy, 

včetně Specializačního studia pro školní metodiky prevence. 

 

Programy selektivní prevence pro ZŠ a SŠ 
Délka 2,5 hod., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy 

  

Jedná se o programy selektivní prevence určené třídním kolektivům, v kterých se rizikové 

chování objevuje ve zvýšené míře a představuje proto i zvýšené ohroţení ţáků. Tyto 

programy jsou připravované na míru, s ohledem na specifika třídy, typ rizikového chování 

i dosavadní realizovanou práci se třídou. Účast třídního učitele na programu je moţná na 

základě dohody. Dvou a půl hodinové selektivní programy nabízíme pro jednotlivé věkové 

skupiny v následujících tematických oblastech: 

 

Špatné třídní klima 

Šikana 

Kyberšikana 

Bezpečný pohyb na internetu  

Patologické hráčství 

Rasismus a xenofobie 

Drogová prevence 

Vztahy a sexualita 

Mediální gramotnost 

Subkultury a identita 
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Dále nabízíme intenzivní návazné bloky selektivních programů, které lze modifikovat pro 

danou skupinu, případně dojednat návazný blok na klíč. 

 

Délka 4x 120 min, cena 6.000,- Kč, 2 lektoři, účast učitele dle domluvy 

 

1.téma – Práce se vztahy, sociální klima třídy 

2.téma – Preventivní protidrogový program 

3.téma – Prevence šikany, kyberšikany, minimalizace rizik virtuálního světa 

4.téma – Intenzivní návazný program pro ţáky 1. stupně základní školy 

 

 

Všeobecná primární prevence pro 1. – 6. Třídy 
Délka 120 min., cena 1.000,- Kč, 2 lektoři, třídní učitel se účastní programu 

 

Proţitkové programy všeobecné prevence jsou určené běţným třídním kolektivům, u kterých 

se nepředpokládá zvýšené ohroţení rizikovým chováním, neţ jaké vyplývá z věku ţáků a 

struktury kolektivu. Tyto programy zohledňují specifika tříd, ale nejsou vytvářeny tzv. na klíč. 

Z hlediska včasnosti a všeobecnosti odpovídají poţadavkům Minimálně preventivního 

programu podle odborných doporučení a platné legislativy. Na těchto programech 

poţadujeme účast třídního učitele. 

 

Aktovka plná her 1 (pro 1. třídy) 

Cílem je podpora nově vznikajícího kolektivu, snadnější zapojení mezi děti, posílení při 

vytváření společného ducha třídy.  

 

Aktovka plná her  2 (pro 2. třídy) 

Program má stejné cíle jako v 1. třídě, absolvování předchozího programu není podmínkou. 

 

Kamarád  (pro 3. třídy) 

Cílem programu je rozvíjení pocitu sebedůvěry a kladného hodnocení kaţdého ţáka,  

eliminace posměchu na základě odlišností a posílení sebevědomí. 

 

Lidské tělo, co mu škodí (pro 4. třídy) 

V programu podporujeme dobrý vztah ke svému tělu a zdravému prostředí. Vedeme děti 

k uvědomování si spojitosti mezi fyzickým a duševním zdravím zdravému prostředí. 

 

On-line Karkulka  (pro 3. – 5. třídy) 

Program ţáky seznamuje se základními pravidly bezpečného pohybu na internetu, s pomocí 

příběhu vysvětluje potřebu ochrany vlastního soukromí a radí, jak postupovat v případě 

kyberšikany. 
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Délka 150 min., cena 1.200,- Kč, 2 lektoři, účast učitele na základě domluvy 

Naše třída – naše parta  (pro 6. třídy) 

Ţákům šestých tříd nabízíme program na podporu vrstevnických vztahů, kooperaci ve třídě a 

uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu i v ţivotě. 

 

 

 

Speciální nabídka pro střední školy  

Ţákům druhých a vyšších ročníků středních škol nabízíme Besedu s ex-userem a program 

Hraní příběhů, které jsou díky interaktivně – diskuzní podobě pro mladé lidi atraktivní.  

Beseda s ex-userem 

Délka 90 min., cena 900,- Kč, max. počet účastníků 15, učitel se neúčastní programu 

Ex-user je stabilizovaný bývalý uţivatel návykových látek, který je ochotný s ţáky sdílet svůj 

ţivotní příběh. Beseda probíhá s menším počtem účastníků (do 15 studentů), proto je vhodné 

třídu rozdělit. Důvodem je bezpečná atmosféra a prostor pro dotazy. Díky zkušenostem ex-

userů, dochází ke korekci názorů na problematiku drogové problematiky. 

 

Hraní příběhů 

Délka 150 min., cena 1,400,- Kč, 2 lektoři, učitel se neúčastní programu 

Dramatické zpracování reálných příběhů ze ţivota ţáků. Program je inspirovaný divadlem 

Augusta Boala. Díky tomuto programu, který je postaven na sebezkušenosti skrze dramické 

techniky, si ţáci mohou vyzkoušet nebezpečné situace v bezpečném prostředí a pod vedením 

zkušených lektorů prevence. 

 

 

 

Indikovaná primární prevence  - Intervenční programy 
Délka a cena dle obsahu zakázky. 

 

Školským zařízením nabízíme službu intervence při šetření a řešení šikany a asistenci při práci na 

třídním klimatu.  

Intervence můţe mít různé podoby. Jednotlivé kroky a aktivity jsou určeny na základě vzájemné 

domluvy mezi realizátorem, tedy námi, a školou. 

Nabízíme: 

 šetření pomocí diagnostických technik i sociometrie v třídním kolektivu, 

 konzultace s pedagogy, 

 rozhovory s ţáky, 

 asistenci při jednání s rodiči ţáků z dané třídy, 

 asistenci při třídních schůzkách, 

 proškolení pedagogického sboru v dané problematice, 

 intervenční programy na míru, 

 preventivní aktivity, které by měly následovat po intervenci. 

 

Typy rizikového chování, na které se zaměřujeme primárně: 
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• Prevence záškoláctví 

• Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany 

• Prevence rasismu a xenofobie – téma tolerance všeobecně 

• Prevence sexuálního chování 

• Prevence v adiktologii 

• Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 
 

 

 

Individuální poradenství:  
Délka a cena dle obsahu zakázky. 
 

Individuální poradenství pro pedagogy: 
Kaţdý školní metodik spolupracující/kontraktované školy má nárok na základní individuální 

poradenství, které mu poskytne garant pro jeho školu. 

Třídní učitelé mají nárok na hodinovou bezplatnou konzultaci po programu primární 

prevence, který náš tým zajistil pro danou třídu. Následné konzultace jsou stanoveny na 

základě individuální dohody. 

Pro školy, které s námi neuzavřely kontrakt pro daný školní rok, nabízíme tzv. poradenský 

servis. V rámci tohoto servisu pracovník primární prevence informuje zájemce o našich 

sluţbách i o dalších moţnostech v celé sociální síti tohoto regionu. 

 

Individuální poradenství pro rodiče a zákonné zástupce 
Pro konzultace rodičů a zákonných zástupců doporučujeme kontaktovat naše pracoviště: 

P-centrum, spolek - Rodinné centrum u Mloka: http://www.p-centrum.cz/rodinne-centrum-u-

mloka/. 

 

Poradenství pro děti a mládež 
Pokud by ses s námi chtěl sejít osobně a není ti ještě 15 let, vezmi s sebou někoho z rodičů. 

Pokud nemají zrovna čas, tak nám můţeš napsat na prevence@p-centrum.cz. Nemusíš se 

podepsat, poradí ti odborník, který odpoví přibliţně do jednoho týdne.  

 

Adaptační pobyty 
Délka a cena dle obsahu zakázky. 

 

Centrum primární prevence do své nabídky zařadilo adaptační kurzy pro základní a střední 

školy. Programy děláme na míru podle zakázky školy. Cílem adaptačních kurzů je navození 

pozitivního klimatu ve třídě. Ţáci si budou moci vyzkoušet spolupráci pomocí interaktivních 

technik v přírodě pod vedením zkušených lektorů. Přednost mají spolupracující školy Centra 

primární prevence. 

Kontakt: eva.cervenkova@p-centrum.cz 

http://www.p-centrum.cz/rodinne-centrum-u-mloka/
http://www.p-centrum.cz/rodinne-centrum-u-mloka/
mailto:prevence@p-centrum.cz
mailto:eva.cervenkova@p-centrum.cz
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Pro studenty vysokých škol 
Délka a cena dle obsahu zakázky. 
 

Vzdělávací program o primární prevenci 

Program je rozdělen do dvou částí. V první polovině se lektoři věnují teoretickému výkladu o 

prevenci jako takové, o metodách a technikách pouţívaných při realizaci lekcí pro ţáky a 

studenty. Druhá, interaktivní část, s praktickými ukázkami, doplňuje teoretický rámec. 

V závěru setkání je vymezen čas pro debatu. 

 

Nabídka akreditovaných kurzů pedagogické pracovníky 
Délka 8 hodin 1500 osoba. 
Délka 16 hodin 3000,- osoba. 
Délka 40 hodin 5000,- osoba. 
 

Kurz pro třídní učitele – návod jak pracovat se třídou (8 hod.) možnost rozdělit dle věku žáků 

Práce se třídou formou hry (8 hod.) 

Metodika divadla Fórum podle Augusta Boala (8 hod.) 

Agrese a agresivita dětí a dospívajících (8 hod.) 

Závislost dětí a dospívajících (8 hod.) 

Šikana a kyberšikana jako společenský fenomén (16 hod.) 

 

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň (40 hod.) 

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň (40 hod.) 

 

Specializační studium pro školní metodiky prevence– „250“ 

4 semestry 16000,- 

 

Odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu 

specializovaných činností – prevence rizikových forem chování. Studijní program je zaměřen 

na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a 

psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně 

neţádoucích jevů. 

Studium je koncipováno v rozsahu 250 hodin, tj. 4 semestry. 

Studium je zajišťováno zkušenými lektory z různých oblastí primární prevence, v práci 

s různými cílovými skupinami a zejména v jednotlivých oblastech rizikového chování. 

Vzhledem k našim aktivitám ve specifické primární prevenci, ambulantní léčbě a poradenství, 

doléčovacím centrem  a zkušenostmi s předchozím vzděláváním školních metodiků prevence 

a vzděláváním pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech MŠMT nabízíme 

kvalitní propojení našeho kurzu s praxí. 
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Kontakt: 

P-centrum, spolek 

Centrum primární prevence 

Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc 

 

T) +420 585 221 983 

M) +420 739 068 417 

E) p-centrum@p-centrum.cz 

 

www.p-centrum.cz 

 

IČO 60 80 32 91 

   

  

 

mailto:p-centrum@p-centrum.cz
http://www.p-centrum.cz/

