
 
 

 

 

Přehled činností Centra primární prevence SPEKTRUM v době uzavření 

škol, v oblasti primární prevence rizikového chování 

• Na začátku nouzového stavu probíhalo aktivní kontaktování škol formou emailových 

zpráv, řešil se zejména přesun plánovaných preventivních programů do konce června. 

Realizace druhých bloků programů se přesunula částečně na červen, ostatní pak  

na období září až prosinec 2020.  

 

• Lektorky CPP individuálně spolupracují s jednotlivými pedagogy, zajímají se o aktuální 

situaci na dané škole a dle jejich požadavků aktualizují poptávku po službách: snaha  

o obnovení preventivních programů, podpora online cestou, sdílení vytvořených 

materiálů v rámci center prevence, supervize a metodické vedení, vznikají nová témata 

pro preventivní práci u žáků, vzdělávání pro veřejnost v rámci aktuálních témat 

rizikového chování.  

 

• V rámci online komunikace proběhla nabídka ze strany CPP o možnosti působení  

na žáky třídních kolektivu, tématem měla byt internetová bezpečnost a pohyb dětí 

v online světě. Kontaktované školy neprojevily o tuto nabídku zájem. 

 

• Po celou dobu nouzového stavu probíhá přesun aktivit na Facebookový profil CPP, 

rozvoj aktivity na Instagramu, vytváření článků do novin a úprava webových stránek 

centra. 

 

• CPP Spektrum nabídlo vzdělávání pro spolupracující školy a jejich pedagogy. Tato 

nabídka je zaměřena na podporu pedagogů v současném nouzovém stavu a jejich 

přípravu na situace, které mohou nastat, až se děti vrátí zpět do škol. Cílem je maximálně 

podpořit pedagogy, umožnit jim zvládnout současnou situaci, reagovat na jejich obavy 

a tím je připravit na přímou práci s dětmi, které zažily dlouhodobou sociální, 

vrstevnickou a vztahovou izolaci. 

 

• V přímé individuální komunikaci s dětmi a případně jejich rodiči realizujeme odborné 

poradenství či krizovou intervenci prostřednictvím emailu či telefonu. 

 

• Pracujeme na aktualizaci interních dokumentů CPP v souvislosti s podanou žádostí  

o proces Certifikace programů školské všeobecné primární prevence a nově selektivní 

primární prevence. 

 

• Účastníme se odborných diskusí, videokonferencí o situaci na školách po jejich 

znovuotevření. Přemýšlíme nad dopadem této situace na klima ve školách, na vztahy 

mezi dětmi ve třídách a v neposlední řadě nad dopadem na samotné pedagogy, kteří  

s dětmi pracují. 



 
 

 

 

 

• Probíhá příprava dokumentů pro vstup lektorů CPP do škol po znovuotevření, úprava 

realizovaných programů pro I. stupeň ZŠ a začlenění mimořádných opatření  

pro lektory i účastníky programů (eliminace kontaktů mezi žáky, testování pracovníků  

na Covid-19 před vstupem do školských zařízení, nákup materiálů pro dezinfekci 

pomůcek atd.). 

 

• Lektorky CPP spolupracují s koordinátorkou Týmu pro mládež okresu Žďár nad 

Sázavou, v rámci projektu „Na správnou cestu! II.“ a zpracovávají podklady pro tvorbu 

příručky, která bude dostupná na webových stránkách škol. Vytvořená příručka bude 

dostupná pro veřejnost a zákonné zástupce žáků. 

 

• Lektorky CPP spolupracují s koordinátorem inkluze města Žďár nad Sázavou, 

zpracovávají podklady pro vyhodnocení Místního plánu inkluze pro období 2016 - 

2019. 

 

• Proběhla také aktualizace didaktických pomůcek a vytvořených šanonů v kanceláři, 

doplnění potřebných materiálů pro realizaci programů VPP a SPP. 

 

• Probíhá individuální vzdělávání a samostudium lektorů CPP v rámci aktuálních témat 

v oblasti prevence. 

 

• Připravujeme realizaci edukační besedy v Rodinném centru Srdíčko pro rodiče a 

širokou veřejnost s názvem „Závislost na mobilu a sociálních sítích“, jak přistupovat  

k problematice nadužívání mobilního telefonu, tabletu či počítače dětmi, jaký volit 

přístup dle věku dítěte.  

 

• Nabídka pro pedagogy „Otevřená sborovna“, cílem je podpora pedagogů všech typů 

škol v Kraji Vysočina. Možnost sdílení postřehů a námětů; prostor pro formální i 

neformální povídání o aktuálních tématech souvisejících se školou; podporu Vašim 

pedagogům.  

 

• V rámci pomoci společnosti a dobrovolnické činnosti také naši lektoři šili roušky pro 

seniory, pomáhali s nákupy základních potřeb, léků, kompenzačních pomůcek.  

Tým našeho Centra si je také vědom, že po odeznění situace související s pandemií Covid-19 

bude realizace aktivit prevence naléhavá. Je žádoucí podchytit rizikové chování související 

s trávením volného času dětí a mládeže, s absencí režimu, reagovat na zvýšené riziko 

kyberšikany a poučení o bezpečném chování na internetu.  
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