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Všeobecná primární prevence (VPP)
KDY OBJEDNÁVAT?
Jedná se o prevenci ve smyslu předcházení rizikového chování, které se ve třídě
ještě nevyskytuje. Tyto programy se snaží ovlivnit postoje žáků tak, aby se rizikovým
jevům vyhnuli nebo k jejich počátku došlo co nejpozději v průběhu jejich vývoje.
Programy jsou vázány na konkrétní období školní docházky, aby měly co největší
účinek. Je důležité, aby proběhly předtím, než jsou žáci s daným typem rizikového
chování v aktivním kontaktu.
Roč. Témata 1. pololetí

Témata 2. pololetí

1.

—

Bezpečné užívání chytrých telefonů
a tabletů

2.

Pravidla vhodného chování mezi žáky

Zdravý postoj k alkoholu

3.

Základy bezpečí na internetu

Zdravý postoj k tabákovým
výrobkům

4.

Sociální sítě a hry na internetu

Co je šikana a jak ji řešit

5.

Co je kyberšikana a jak ji řešit

Úvod do problematiky závislostí

6.

Třída jako team

Rizika a dopady užívání marihuany

7.

Rizika a dopady příležitostného
užívání návykových látek

Rizika a dopady dlouhodobého
užívání návykových látek

8.

Intimita a sexuální chování

Předsudky, tolerance k odlišnostem

9.

Zvládání stresu a negativních emocí

—

Témata lze objednávat dle stanovených ročníků a pololetí v tabulce plus jedno
pololetí vpřed nebo zpět. Př. téma „Co je šikana a jak ji řešit“ lze objednávat ve
2. pololetí 4. ročníku a v prvním pololetí 4. nebo 5. ročníku. Máte-li o toto téma
zájem v jiném období, je třeba nejprve v rámci něj objednat mapovací lekci.
CENA:
• 1. – 5. ročník = 2 vyučovací hodiny = 1 000 Kč
• 6. – 9. ročník = 3 vyučovací hodiny = 1 300 Kč
• Školy mimo Brno hradí i cestovné ve výši 6 Kč / 1 km

Mapovací lekce
KDY OBJEDNÁVAT?
Program je vhodný objednat v následujících případech:
• Ve třídě se vyskytuje určitý typ rizikového chování a je zájem zjistit jeho rozsah,
případně postoje kolektivu.
• Ve třídě existuje podezření na výskyt rizikového chování, je zájem toto podezření
vyvrátit nebo potvrdit a zmapovat jeho rozsah.
• Je zájem preventivně zmapovat postoje a případný výskyt rizikového chování
v třídním kolektivu.
Podmínkou pro realizaci je vyplnění dotazníku a spolupráce třídního učitele.
Výstupem z programu je zpráva o programu obsahující závěry mapování, metodická
doporučení a možnosti další spolupráce.
CENA:
• 1. –3. ročník = 2 vyučovací hodiny = 1 000 Kč
• 4. – 9. ročník = 3 vyučovací hodiny = 1 300 Kč
• Školy mimo Brno hradí i cestovné ve výši 6 Kč / 1 km

Selektivní primární prevence (SPP)
KDY OBJEDNÁVAT?
Programy je vhodné objednat pro třídy:
• kde rizikové chování probíhá nebo je míra tohoto chování značná,
• spadajících do skupin se zvýšeným rizikem rozvoje nežádoucího chování.
Témata, kterým se v rámci SPP věnujeme, jsou především vztahy ve třídě, drogy,
netolismus, gambling, sebepoškozování aj.
Pro realizaci SPP a nastavení kýžené změny je nezbytná aktivní spolupráce třídního
učitele, školního poradenského pracoviště a rodičů.
CENA:
• 1. –3. ročník = 2 vyučovací hodiny = 1 000 Kč
• 4. – 9. ročník = 3 vyučovací hodiny = 1 300 Kč
• Školy mimo Brno hradí i cestovné ve výši 6 Kč / 1 km
Cena platí pro první diagnostické setkání, každé další setkání s třídou je pak
zdarma. Školy mimo Brno platí dále jen cestovní náklady.

Dále nabízíme:
1) PROGRAMY VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ
• Program „Kdo je kluk a kdo je holka“ pro žáky 4. tříd ZŠ
Preventivní program vhodně doplňující učivo o lidském těle, základy sexuální
výchovy a proměny lidského těla v pubertě.
1 000 Kč / 2 vyučovací hodiny (školy mimo Brno hradí i cestovné)
• Film ve výchově „Do dna?“ pro žáky 7. – 8. tříd
Tři filmové příběhy, u kterých mají žáci možnost ovlivnit výsledek každého
z příběhů a zamyslet se nad následky nezodpovědného pití alkoholu.
2 000 Kč / 3 vyučovací hodiny (školy mimo Brno hradí i cestovné)
• Divadlo ve výchově „Na zdraví?“ pro žáky 7. – 8. tříd
Atraktivní divadelní představení, do kterého jsou žáci aktivně zapojeni.
3 000 Kč / 2 vyučovací hodiny (školy mimo Brno hradí i cestovné)
• Program „Hra na hraně“ pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ a pro studenty 1. a 2. ročníku SŠ
Preventivní program zaměřený na prevenci problémového hraní a gamblingu.
4 500 Kč / 2 setkání po 3 vyučovacích hodinách (školy mimo Brno hradí i cestovné)
2) PROGRAMY PRO PEDAGOGICKÝ SBOR A RODIČE
(výchova digitálních dětí, experimentování s drogami, sebepoškozování apod.)
• Osvětové a vzdělávací programy pro pedagogický sbor zaměřené na stmelení
kolektivu, rozšíření znalostí ohledně nových trendů v oblasti rizikového chování
apod. Programy šité na míru dle zakázky.
• Vzdělávací přednášky pro rodiče na různá témata a aktuální trendy rizikového
chování. Programy šité na míru dle zakázky.
• 2 000 Kč / 1 vyučovací hodina (školy mimo Brno hradí i cestovné)
3) ADAPTAČNÍ PROGRAMY
• Programy připravované na míru pro nově vznikající kolektivy, zaměřené na
seznámení, spolupráci a navázání důvěry v novém kolektivu.
• 8 000 Kč / 8 vyučovacích hodin (jednodenní program)
• 12 000 Kč / 12 vyučovacích hodin (dvoudenní program)
4) INDIKOVANÁ PREVENCE (individuální a skupinová)
• Konzultace a včasná intervence jsou určeny pro mladistvé, kteří experimentují
s návykovými látkami, na agresory či oběti šikany, děti, které vykazují určitou
rizikovost chování ve vztahu k sobě nebo k autoritám.
• Individuální indikovaná prevence je zdarma, cena skupinové indikované prevence
dle domluvy.
Podporují nás:

