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NABÍDKA PROGRAMŮ SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

POSLÁNÍ: 

Posláním programů specifické primární prevence OS AVE je nabídka zdravého způsobu 

fungování a orientace v dnešní společnosti. 

Vycházíme z přesvědčení, že člověk má přirozenou potřebu rozvíjet své schopnosti. Proto 

vedeme naše programy tak, aby jejich účastníci měli volbu ve svém chování a tím se učili 

uplatňovat svou osobnost a svá rozhodnutí. 

VÝCHODISKA: 

Vycházíme z přesvědčení, že přes veškerou dostupnost informací z různých technologií, je 

potřeba mít prostor pro třídění a konfrontaci získaných poznatků.  

Pracujeme na vztahových klimatech tříd, neboť jsme přesvědčeni o tom, že za formami 

rizikového chování často sídlí problémy v mezilidských vztazích. 

CÍLE: 

Nejobecnějším cílem je předcházení výskytu rizikového chování u předem stanovené cílové 

skupiny a to způsobem dané cílové skupině odpovídajícím. 

Školská primární prevence pomáhá zájemcům o službu při naplňování jejich Minimálního 

preventivního programu. S tím souvisí pomoc pedagogům při výskytu rizikového chování a to 

formou konzultace, přímé práce se žáky, či formou vzdělávání v dané oblasti rizikového 

chování. 

Úkolem programů je předcházet výskytu rizikového chování, zamezit vývoji již existujícího 

rizikového chování či pomoct řešit důsledky rizikového chování. 

 

ÚVODNÍ INFORMACE: 

- Pracuje se vždy pouze s třídním kolektivem 

- Program probíhá v prostorách třídy (pokud není předem dohodnuto jinak) 

- Je požadována přítomnost třídního učitele  

 

KONTAKT: 

Bc. Jana Svobodová    
mail: svobodova@osave.cz    
tel.: 736 627 933 
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Všeobecná primární prevence: 

 Jedná se o aktivity směřující 

k předcházení a omezování 

výskytu rizikového chování 

 Programy jsou určeny pro cílovou 

skupinu, kde neproběhlo 

předběžné šetření možného 

výskytu problému či rizika. 

 Selektivní primární prevence: 

 Aktivity směřující k předcházení a 

omezování výskytu rizikového chování. 

 Je zaměřena na cílovou skupinu, u níž 

se předpokládá zvýšené ohrožení 

výskytem rizikového chování. 

 

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Časová dotace 2 vyuč. hodiny Cena  600 Kč / program 

 

Témata:   

 Vztahy 

o žáci ZŠ,  studenti SŠ 

 Komunikace  

o žáci ZŠ,  studenti SŠ 

 Šikana 

o žáci ZŠ,  studenti SŠ 

 Závislosti 

o žáci ZŠ,  studenti SŠ 

 Kluci X holky 

o 7. – 9.tř. ZŠ 

 Muž X žena 

o Studenti SŠ 

SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Certifikace MŠMT: 23/14/1/CE 

Časová dotace 4 vyuč. hodiny Cena  1 100 Kč / program 

 

Cílová skupina: žáci ZŠ, studenti SŠ 

Téma:  

 Šikana / Vztahové třídní klima 

o Na základě konzultace s třídním 

učitelem a školním metodikem 

prevence je metodika stavěna dle 

potřeb třídy. 

 

  INTERVENCE 

Časová dotace 10 vyuč. hodin / 3 setkání Cena  4 000 Kč / program 

Téma:  

 Šikana / Vztahové třídní klima 

o V případě potřeby je metodika doplněna o sociometrické šetření a práce  

na nápravě je intenzivní, provázaná 
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EDI … emoce do inteligence… 

Program primární prevence prostřednictvím loutek, kdy se děti učí vnímat své emoce  

a propojovat je se svými životními zkušenostmi. 

 

Cílová skupina: 

- MŠ – předškoláci 

- ZŠ – 1. a 2.třída 

 

Program EDI je tvořen 3 bloky na sebe navazujícími: 

 

1. blok – poznáváme a pracujeme se 4 emocemi, které si zpřístupňujeme prostřednictvím 

pohybu, barev, hudby, asociací. Učíme se vnímat, jak a kde dané emoce cítíme, co s námi 

dělají, při jakých příležitostech je zažíváme. 

 

2. blok – rozšiřujeme o další 4 emoce. Formy práce jsou totožné jako v bloku předchozím. 

3. blok – známe 8 emocí. Dále je potřeba zjistit, zda je můžeme ovlivnit, dostat pod kontrolu. 

Naučit se tedy, jak s emocemi nakládat tak, aby v životě nezpůsobovaly konflikty či 

problémy. 

Organizace: 

- Každý blok trvá 1,5 hodiny. (celkem 4,5 hodiny) 

- Návaznost jednotlivých bloků po 1 měsíci.  

- Po ukončení každého bloku obdrží pedagogové metodickou podporu a materiály 

s aktivitami směřujícími k prohloubení získaných dovedností. 

Cena: 

- 1 500 Kč za realizaci komplexního programu EDI 

- 600 Kč za jeden blok (jednorázově lze objednat pouze blok 1 a 2) 

Rozpad etických norem a nárůst agresivity má svůj původ v tom, že lidé ztratili kontrolu nad 

svými city. Nízká frustrační tolerance a ztráta sebekontroly brání rozvoji vůle a charakteru 

člověka. 

Neznalost vlastních emocí sebou nese neschopnost vnímat a rozeznávat emoce u druhých lidí. 

Odtud pramení vzrůstající počet vztahových problémů. 
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VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM „MAPOVÁNÍ KOMPETENCÍ“ 

 

CH-Q mapování kompetencí® je původně švýcarská metoda na uznávání kvalifikací na trhu 

práce. Používá se ale též jako nástroj pro cílené nakládání s kompetencemi. 

V kontextu práce s dětmi a mládeží se jedná o metodický přístup ke kariérovému 

poradenství, který je založený na: 

 

1. Pochopení a posouzení sebe sama na pozadí vlastních kompetencí 

2. Povědomí o pracovním trhu – profesích/povoláních dle potřeb a možností dané věkové 

skupiny 

3. Vědomé práci na svém potenciálu 

Program Mapování kompetencí je tvořen 5 bloky, které na sebe navazují: 

1.blok – sebepoznání  (já a mé zdroje) 

2.blok – já a zdroje z mého okolí 

3.blok – motivace 

4.blok – trh práce 

5.blok -  portfolio – akční plán 

 

Časová dotace: 

- 1.blok = 4 vyuč.hodiny 

Cena: 

- Komplex 5 setkání = 4 500Kč 
- 1.blok = 1 000Kč 

 

Lektorka: Mgr. Dorota Madziová - s touto metodou pracuje od roku 2011 a prošla certifikací 

pod holandskou a následně švýcarskou certifikační autoritou.  

 

V roce 2014 získal tento koncept Národní cenu kariérového poradenství ® za úspěšnou 

implementaci v ČR, na níž se výše zmíněná lektorka podílela.  

 

Více informací o metodě: www.centrumkompetenci.cz 

 

Jednotlivě lze objednat: 

- Trh práce 

- Motivace 

Možná je také kombinace 2 bloků: 

- Sebepoznání + já a zdroje z okolí 
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NABÍDKA ŠKOLNÍCH VÝLETŮ 

Programové zajištění jednodenního školního výletu v předem dohodnuté lokalitě. 

Časová dotace: 6 hodin (konkrétní časy dle dohody). 

Forma programu:     Cena: 200 Kč/žák 

- Týmové hry     V ceně: 

- Zážitkové aktivity    - program vedený 2 lektory  

- Skupinové úkoly    - oběd  

      - fotodokumentace  (1 CD pro třídu) 

Organizace: 

- Minimální počet žáků – 15 

- Při menším počtu cena za třídu – 3 000 Kč 

- Lokality : Chata Hrádek, Beskydka Dolní Lomná, Studeničné...( lokality vybírány dle 

termínové dostupnosti). 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Programy v místě realizace školy v přírodě. Možno volit ze tří variant. 

 

Zážitkové odpoledne: 

- Zajímavé, zábavné strávení odpoledního času bez cíleného zaměření a bez 

hodnotících výstupů 

- 4 hod. program  
Cena: 1 200 Kč 

Prevence hrou v terénu: 

- Programy primární prevence zacílené na konkrétní požadavky a potřeby třídy 

- Programy je možné realizovat jak dopoledne tak v odpoledních hodinách  

- 4 hod. program dle výběru z nabídky programů primární prevence 

Cena: 1 100 Kč 

 

Kombinace: 

- Dopolední program primární prevence + zážitkové odpoledne 

- 4 hod. program dle výběru z nabídky programů primární prevence 

+ odpolední 4 hod. zábavný program 

Cena: 2 000 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny bez dopravy. Ta se domlouvá individuálně dle vzdálenosti místa pobytu 

školy v přírodě. 
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