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Všeobecná primární prevence (VPP)

V 1. třídě objednávat programy VPP až od druhého pololetí a v 9. třídě objednávat
programy VPP pouze v prvním pololetí.

V případě, že se ve třídě již rizikové chování vyskytuje, neobjednávat program VPP, ale
následné programy selektivní primární prevence (viz níže).

Vybraná témata objednávat jen v případě, že se ve třídě rizikové chování nevyskytuje.

CENA:

Školy mimo Brno hradí cestovné ve výši 7 Kč/km.

1.-5. ročník = 2 vyučovací hodiny = 1 200 Kč
6.-9. ročník = 3 vyučovací hodiny = 1 500 Kč

Doporučujeme:

Jedná se o prevenci ve smyslu předcházení rizikovému 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.

třída
1.

třída
2.

třída
3.

třída
4.

třída
5.

třída
6.

třída
7.

třída
8.

třída
9.

UPOZORNĚNÍ - Třídy s převažujícím počtem žáků s podpůrnými
opatřeními spadají do programů selektivní primární prevence. Cena
pro ně je stejná jako u všeobecné primární prevence.

Programy všeobecné primární prevence je možné přizpůsobit
šablonám a některé programy lze zajistit i on-line. 



Selektivní primární prevence (SPP)
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Pro realizaci SPP je nezbytná aktivní spolupráce třídního učitele, školy a rodičů.

Tématy SPP jsou především vztahy ve třídě, drogy, netolismus, gambling,
sebepoškozování aj. podle zakázky školy.

Tématy SPP naopak nejsou nekázeň dětí a nedodržování třídních pravidel.

Třídám s převažujícím počtem žáků s podpůrnými opatřeními nabízíme programy na
témata vztahy, látkové závislosti, sociální sítě a hry a bezpečí na internetu.

CENA:

Škola platí pouze první diagnostický program v ceně 4 000 Kč. Každé další setkání je
zdarma. V ceně je zahrnuto diagnostické setkání vedené dvěma lektory, vyhodnocení
diagnostických dotazníků a online setkání s třídním učitelem s předáním informací ze
setkání.

Programy je vhodné objednat pro třídy:

spadající do skupin se zvýšeným rizikem rozvoje nežádoucího chování.

kde rizikové chování probíhá nebo je míra tohoto chování značná,

Diagnostický program trvá 3 vyučovací hodiny. Případné následné programy trvají dvě
až tři vyučovací hodiny dle uvážení lektorů. Počet setkání závisí na závažnosti rizikového
chování ve třídě.

Školy mimo Brno hradí cestovné ve výši 7 Kč/km. Cestovné se platí i v případě dalších
setkání.

Individuální indikovaná primární prevence je zdarma.

Indikovaná primární prevence (IPP)

se stali agresory či oběťmi šikany,
se chovají rizikově ve vztahu k sobě nebo autoritám.

se závislostně chovají v on-line prostředí,
experimentují s návykovými látkami,

Jedná se o individuální konzultace pro děti a mládež, kteří:

Programy pro pedagogický sbor, rodiče a jiné instituce

Konzultace lektora s pedagogem na různá témata s možností připojení se dalších pedagogů
on-line k aktivní nebo pasivní účasti. Pedagogové získají inspiraci do praxe, reflexi a
podporu, drobné výzvy pro obohacení výuky a pomoc s řešením pracovních problémů.

On-line poradna (zdarma)  



prevence.podaneruce.cz Centrum prevence v Brně

Objednávání vzdělávání

Město Břeclav

Moravský
Krumlov

Objednávání VPP

Kontakty pro objednávání našich služeb

Objednávání IPP

Objednávání SPP
Andrea Fadrná

Mgr. Jan Veselý, PhD.

Mgr. Markéta Novotná

Mgr. et Mgr. Michal Škerle

E: prevence@podaneruce.cz

E: vesely@podaneruce.cz

E: novotna@podaneruce.cz

E: skerle@podaneruce.cz

T: +420 773 789 708

T: +420 777 916 276

T: +420 770 110 884

T: +420 771 242 204

Podporují nás:

Pracovníci centra pořádají pravidelné online webináře na
aktuální témata z oblasti prevence. Termíny i témata
webinářů najdete na našem webu.

Webináře pro pedagogy, rodiče a veřejnost

CENA:

500 Kč/hodina (Skutečná cena 1 000 Kč. Dotováno z Magistrátu města Brna.)
Školy mimo Brno hradí cestovné ve výši 7 Kč/km.

Poradna probíhá přes platformu ZOOM každou první středu v měsíci od 17 do 18 hodin a
je bezplatná. Pedagogové se mohou hlásit k aktivní účasti na email: vesely@podaneruce.cz.
Odkaz na ZOOM obdržíte 15 minut před začátkem.   

Supervize je považována za odbornou činnost, při níž externí supervizor podporuje, vede a
posiluje jednotlivce nebo tým k tomu, aby dosáhl určitých organizačních, profesionálních
a osobních cílů.

Supervize pedagogům přináší řešení problémů, upevnění pracovních kompetencí,
podporu při zvládání konfliktních situací, prevenci syndromu vyhoření a bezpečné
prostředí pro sdílení a zpětnou vazbu.

Supervize pro pedagogické pracovníky

CENA:

2 000 Kč/hodina. Školy mimo Brno hradí cestovné ve výši 10 Kč/km.

Kurzy jsou sestavovány na míru a potřebám školy. Rozsah kurzu je 2–4 hodiny a probíhají na
půdě školy.

Nabídka kurzů pro pedagogy

návykové látky,
manipulace ve světě financí (zdarma),
duševní zdraví dětí,
kyberprostor.

Témata:

mailto:vesely@podaneruce.cz

