
Nabídka  
primárně  
preventivních  
programů  
pro školní rok 
2018/2019

1. 
třída

2. 
třída

3. 
třída

4. 
třída

5. 
třída

6. 
třída

7. 
třída

8. 
třída

9. 
třída

Opilá studánka (2h)  
prevence pití alkoholu

Prevence kouření (2h) Příběh Moniky (2h) 
drogová prevence

Příběh z obrázků (2h)  
drogová prevence 

Sněhurka trochu jinak 
(2h) 

prevence kouření

(Ne)alko? (2h) O marihuaně (2h)  
drogová prevence

Stop předsudkům (2h)

Netolismus pro 
nejmenší (2h) prevence 
závislosti na PC, mobilu, 

apod. 

Netolismus 
pro 

třeťáky 
(2h)

Šikana (2h) prevence 
šikany

Šikana (3h) prevence šikany

Já + Ty = My (2h) vztahy ve třídě Kyberšikana (2h) Kyberšikana (3h)

Já + Ty = My (3h) vztahy 
ve třídě

Já + Ty = My (3h) vztahy ve třídě

Kdo je kluk a kdo je 
holka (2h) 

úvod do období puberty

Netolismus (2h)

Netolismus (2h) Sex včas (2h) sexuální 
výchova

Úvod do závislostí (2h) 
drogová prevence

Bylo mi 14… (3h)  
drogová prevence



Cena programů:
700 Kč / 2 vyučovací hodiny 

1000 Kč / 3 vyučovací hodiny

Centrum prevence v Brně provádí preventivní 
programy také přímo ve školách. Pro mimobrněnské 
školy je sazba 6 Kč / 1 km.

Dále nabízíme:
1) Programy primární prevence pro 2. stupeň

Divadlo ve výchově „Na zdraví?“ pro žáky 7. – 8. tř.

•	 Atraktivní divadelní představení, do kterého 
jsou žáci aktivně zapojeni.

•	 Každý žák obdrží pracovní sešit pro další práci 
s třídním učitelem.

•	 Cena 3000 Kč (školy mimo Brno hradí 
i cestovné).

Film ve výchově „Do dna?“ pro žáky 7. – 8. tř.

•	 Tři filmové příběhy, u kterých mají žáci 
možnost ovlivnit jejich průběh.

•	 Cena 2000 Kč (školy mimo Brno hradí 
i cestovné).

2) Hra na hraně (prevence gamblingu)

Program vychází z projektu kanadských kolegů 
R. Williamse a R. Wooda, zaměřeného na prevenci 
problémového hraní a gamblingu

•	 Tři setkání po třech vyučovacích hodinách.

•	 Určeno pro žáky 7. – 9. tř. ZŠ  
a pro studenty 1. a 2. ročníku SŠ.

•	 Cena 3000 Kč (školy mimo Brno hradí 
i cestovné).

3) Programy selektivní primární prevence

Programy jsou určené pro třídy, ve kterých se již 
vyskytlo rizikové chování, nebo jsou ve zvýšené 
míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj 
různých forem rizikového chování. Témata, kterým 

se v rámci SPP věnujeme, jsou vztahy ve třídě, 
drogová témata, netolismus, gambling aj. 

Diagnostická lekce je placená, ostatní jsou v rámci 
brněnských škol poskytovány zdarma. Pro školy 
mimo Brno jsou další lekce realizovány pouze 
za cestovní náklady. 

1. – 3. tř. / 2 vyučovací hodiny / 700 Kč  
(sazba diagnostických programů) 
4. – 9. tř. / 3 vyučovací hodiny / 1000 Kč 
(sazba diagnostických programů)

V rámci SPP poskytujeme programy i pro speciální 
školy a třídy, a to ve třech setkáních na různá témata. 
Podmínky jsou stejné (viz výše). Pro více informací 
nás kontaktujte. Pozn. Důležitá je spolupráce 
s třídním učitelem, metodikem prevence a rodiči!

4) Adaptační programy

Programy pro nově vznikající kolektivy zaměřené 
na seznámení, navázání důvěry a spolupráce 
v novém kolektivu. 

•	 Programy připravované na míru pro každý 
nový kolektiv.

•	 Cena 700 Kč / 1 vyučovací hodina.

5) Indikovaná prevence (individuální, skupinová)

Konzultace a včasná intervence jsou určeny pro 
mladistvé experimentující s návykovými látkami, 
agresory či oběti šikany, děti, které vykazují určitou 
rizikovost chování ve vztahu k sobě či k autoritám 
a zároveň u nich nebyla započata léčba. 

•	 Individuální indikovaná prevence je zdarma.

•	 Cena skupinové indikované prevence 
dle domluvy.

Centrum prevence v Brně

Kontakty
Centrum prevence v Brně 
Lucie Fráňová 
M: +420 773 789 708 
E: prevence@podaneruce.cz 
prevence.podaneruce.cz

Podporují nás


