
 
 

 

 

Nabídka programů školské selektivní primární prevence 

pro ZŠ a SŠ: 

 
Program selektivní primární prevence je určen třídním kolektivům, které jsou ve vyšší míře 

ohroženy rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje. 

Témata selektivní primární prevence 

PUZZLE: rizikové vztahy mezi spolužáky, ubližování, negativní sociální klima, 

neschopnost spolupracovat, nevhodná komunikace mezi žáky i k autoritám. 

Cílová skupina: žáci 4. - 6. třídy základních škol.  

Cílem programu: 

 předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u cílové skupiny, napomáhat 

včasnému rozpoznání rozvíjejícího se rizikového chování ve třídě; 

 reagovat na konkrétní situaci tak, aby došlo k rozkrytí problému, nastartování 

ozdravných procesů; 

 zvyšovat pozitivní sociální klima ve třídě a přispívat k rozvoji pozitivních 

vztahů mezi žáky; 

 rozvíjet sociální schopnosti žáků – schopnost, navazovat přátelské vztahy s 

vrstevníky, komunikovat a spolupracovat s ostatními, schopnost být citlivý k 

pocitům či potřebám druhých, umět se zdravě prosadit. 

 

 

(NE)HLEDÁM SVOU CESTU: téma závislosti: užívání návykových látek. 

Cílová skupina: žáci 9. třídy základní školy a I. ročníku střední školy. 

Cílem programu: 

 zmapovat znalosti a postoje studentů k problematice návykových látek;  

 podpořit uvědomění si rizikovosti daných situací běžného života a nastartování 

změny pro zaujetí zdravého postoje při setkání s užíváním návykových látek. 

 

 

Realizace programu: 
Program je realizován ve školním prostředí, respektuje běžný provoz školy a je vždy 

modifikován dle specifik dané školy. Po domluvě lze realizovat i v prostorech Centra 

primární prevence Spektrum. Doplňuje a navazuje především na Preventivní program školy a 

je v souladu s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže č. j.: 21291/2010-28. 

 

Program je postaven na aktivním zapojení všech účastníků, využívá interaktivních technik 

s těmito cíli: podpora zdravé dynamiky ve skupině, posílení pozitivních vztahů v kolektivu, 

podpora spolupráce a komunikace, posílení tolerance žáků k jinakostem, prevence rizikového 

závislostního chování, posílení vhodných forem verbální i neverbální komunikace 

s autoritami, podpora zdravého sebepřijetí. 

 



 
 

 

 

Počet setkání/bloků: 
Standardně program zahrnuje 3 bloky o délce 3x45 minut 

 První blok: 1x45 minut - rozhovor s TU a ŠMP;  2x45 minut přímá práce s třídním 

kolektivem.  

 Druhý blok: 3x45 minut přímá práce s třídním kolektivem. 

 Poslední třetí setkání/blok: 2x45 minut přímá práce se třídním kolektivem, 1x45 minut 

– závěrečný rozhovor s třídním učitelem a školním metodikem prevence. 

Aktivní zapojení třídního učitele, školního metodika prevence a vedení školy je nutné a 

přínosné. 

Třídní učitel a školní metodik prevence jsou důležité osoby pro přípravu postupu práce 

s danou konkrétní třídou. Je s nimi konzultován i průběh a také doporučení kam v oblasti 

rizikového chování následně směřovat další preventivní působení. Konkrétní cíle se pak 

odvíjejí od konkrétní zakázky.   

Odborná způsobilost programu: 
Program SPP vedou vždy dva odborní lektoři, kteří mají odpovídající vzdělání a zkušenosti 

s vedením skupiny. 

Program selektivní primární prevence bude certifikován MŠMT v roce 2019.  

Ceny programů selektivní primární prevence: 

Celý program I., II. a III. blok (1 blok v rozsahu 3 vyučovacích hodin) 3.600 Kč.  

CENA PLATÍ DO KONCE LISTOPADU 2019, spolufinancováno z Fondu Vysočina. 

Cestovní náklady: 

Ve školním roce 2019/2020 k ceně programu účtujeme cestovní náklady ve výši 7 Kč/km. 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se programu, nebo máte zájem program objednat, určitě 

neváhejte a obraťte se na nás. 

Za lektorský tým Centra primární prevence Spektrum: 

 

Mgr. Petra Nováčková 

vedoucí Centra, lektorka programů primární prevence 

 

Bc. Alena Velechovská 

zástupkyně vedoucí Centra, lektorka programů primární prevence 

 


