
 

 

Programy všeobecné primární prevence pro 1. st. a 2. st. ZŠ 

Primární cílová skupina: 

 mladší žáci (8-12 let) 

 starší žáci (12-15 let) 

 

Program má formu interaktivního prožitkového setkání, je veden dvěma lektory CPP. 

Využívá metody zážitkové pedagogiky: kooperativní učení, diskuze, hraní rolí, výtvarné prostředky a 

techniky, rozehřívací hry ad. Vedle poskytování ucelených a pravdivých informací o jevech rizikového 

chování se program zaměřuje na posílení sebedůvěry účastníků, jejich komunikačních dovedností, 

sebepoznání, sebeocenění a přijetí odpovědnosti za své chování. Program je zasazen do kontextu 

vzdělávacího a výchovného působení školy, vychází z potřeb a požadavků školy, konkrétní třídy a žáků. 

Důraz je kladen na dlouhodobé a systematické působení založené na vztahu lektorů s žáky. Témata 

jsou zakomponována do širšího pojetí prevence rizikového chování, jsou chápána v jeho kontextu a v 

souvislostech s modelem bio-psycho-sociálně-spirituálního vzniku závislostí. 

Koncepce programu (dlouhodobost, komplexnost, přizpůsobení individuálním potřebám) a využívané 

pedagogické metody směřují k působení na celistvou osobnost žáka, tedy nejen na jeho vědomosti, ale 

především na jeho postoje a chování. 

Okruhy nabízených témat: 

1. stupeň ZŠ 

 kamarádství 

 prevence závislostí 

 vztahy v kolektivu 

 kousek hrdinství (prevence šikany) 

 na wifině 

 moje bezpečí 

 

 2. stupeň ZŠ       

 seznámení (navázání spolupráce, sebeprezentace), 

 vztahy v kolektivu, naše třída, 

 když se vztahům nedaří (prevence šikany), 

 umění tolerance (prevence rasismu a agresivity), 

 osobní hranice (osobní prostor, empatie, asertivní jednání), 

 prevence závislostí (legální a nelegální návykové látky),  

 rodina a já, 

 životní hodnoty (životní hodnoty a plány), 

 on-line (násilí a nebezpečí kyberprostoru), 

 do vztahu (partnerské a sexuální vztahy, prevence sexuálně přenosných chorob a rizikového 

chování) 

 



 

 

 

Časová dotace: 

 2 setkání se třídou ve školním roce (tj. 6 vyučovacích hodin) 

 celkem 6 bloků v průběhu docházky na 1. st. ZŠ (18 vyučovaích hodin) a 8 bloků v průběhu 

docházky na 2. st. ZŠ (24 vyučovacích hodin) 

Cena: 

2 000,- / program + náklady spojené s cestou 

 


