
 

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, oddělení prevence ve spolupráci  

s Centrem sociálních služeb Praha, Pražským centrem primární prevence 
 

pořádá  
 

16. září 2015 od 9:00 hodin 
 

ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 
 

Seminář ke Grantovému programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a 

školských zařízeních a aktuálním otázkám primární prevence v učňovském školství 
 

Program: 
 

8:30 – 9:00 – prezence účastníků 
 

 9:00 – 9:10 - zahájení semináře a vyhlášení soutěže o nejlepší plakát a znělku  

Antifetfest 2016 

Ing. Radek Lacko, radní hl. m. Prahy 
 

 9:10 – 10:00 - Grantový program hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách 

a školských zařízeních  

  Mgr. Jana Havlíková (MHMP), Bc. Ondřej Pracný (MHMP) 
 

10:00 – 10:20 - přestávka 
 

 10:20 – 10:50 – Činnost Národního ústavu pro vzdělávání v oblasti primární prevence, 

certifikace programů primární prevence  

Mgr. Lucie Myšková (NÚV) 
 

 10:50 – 11:20 -  Prezentace Střediska výchovné péče Dvojka a jeho programu Spirála                                                                                                                                                                                                                              

Mgr. Jan Smolka (Dětský domov se školou, středisko výchovné péče Jana Masaryka) 
 

 11:20 – 11:35 - Konference Kyberpsycho a Kyberfest 

Mgr. Jana Štosková (MHMP) 
 

       11:35 – 12:00 - Centrum primární prevence Magdalena – představení aktivit pro žáky    

      základních a středních škol, vzdělávání pedagogů 

Bc. Markéta Hodačová 
 

 

12:00 – 12:30 - přestávka 
 

Blok určený zejména pro střední odborná učiliště 
 

 12:30 – 12:40 – úvodní slovo  

Ing. Radek Lacko, radní hl. m. Prahy 
 

 12:40 – 13:00 - Systém koordinace primární prevence v hl. m. Praze 

Mgr. Jana Havlíková (MHMP) 
 

 13:00  – 13:20 – Systém včasné intervence  

Mgr. Pavel Dosoudil (PCPP) 
 

 13:20 – 13:50 – Primární prevence na SOU  
 

 13:50 – 15:30 - Manuál pro tvorbu preventivního programu školy (MPP) 

Mgr. Jan Žufníček (PCPP) 

 

15:30 – závěr semináře 

 

Změna programu vyhrazena! 

     

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor zdravotnictví ,  sociální  péče a prevence  


