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Úvod 

 
Brožura je určena účastníkům Pražského fóra primární 

prevence rizikového chování 2016. Prezentují se v ní 

organizace, které se přihlásily k účasti na fóru. Texty 

neprošly jazykovou a redakční úpravou.  
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Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - 

Klánovice, Smržovská 77 

Adresa organizace: 
Smržovská 77, 190 14 Praha 9 - Klánovice 

  

Internetové stránky:  
 www.ddklanovice.cz 

 

Kontakt: 

 Tel.: 281 962 127 

 E-mail: reditelka@ddklanovice.cz 

 

Dětský domov v Klánovicích je zařízení pro výkon 

ústavní výchovy pro děti od 3 do 18 let. Zřizovatelem 

je hlavní město Praha. Jsme domov rodinného typu. 

Kapacita domova je 48 dětí a jsou rozděleny do šesti 

rodinných skupin. 

 

Anotace příspěvku: 

Příspěvek má za úkol seznámit odbornou veřejnost 

s využitím hudebních aktivit jako formy prevence 

rizikového chování v dětském domově Klánovice. 

Hlavním cílem je určení druhů rizikového chování klientů 

dětského domova Klánovice, u kterých hudební aktivity 

mohou působit jako účinná prevence. Příspěvek je členěn 

do dvou částí. V první vymezíme ty druhy rizikového 
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chování, které nejčastěji ohrožují psychosociální vývoj 

klientů dětského domova Klánovice. Dále představíme 

hudební aktivity, jak aktivní, tak pasivní, které dětský 

domov Klánovice svým klientům nabízí. Především se 

zaměříme na výsledky dosavadní spolupráce dětského 

domova Klánovice s Nadačním fondem Harmonie. Ve 

druhé části příspěvku vyhodnotíme výzkumné šetření, ve 

kterém se oslovení pedagogičtí pracovníci a klienti 

dětského domova vyjadřují k benefitům a limitům 

hudebních aktivit coby preventivního činitele. Metodou 

sběru dat je kombinace dotazníku s polostrukturovaným 

rozhovorem. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že 

hudba, vedle kulturně estetického faktoru, má 

prokazatelný potenciál eliminovat samotný vznik 

rizikového chování. V diskuzi nastíníme další možnosti 

využití hudebních aktivit při prevenci rizikového chování 

v dětském domově Klánovice. 
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Elio,  z. s. 

Adresa organizace:  
Vršovické náměstí 2/111, 101 00 Praha 10 

 

Internetové stránky:  
www.elio.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: 775 545 012 

E-mail: jana.kusynova@elio.cz 

 

Elio, z. s. je organizace poskytující psychologické služby 

jednotlivcům, široké veřejnosti i institucím v oblastech 

poradenství, terapie a diagnostiky, vzdělávání, 

rozvojových kurzů a v oblastech preventivního působení 

na základních a středních školách. 

 

Programy primární prevence na školách: 

Cílem našich programů je podpora zdravého sebevědomí, 

nácvik a podpora komunikačních dovedností, tolerance a 

respektu (efektivní komunikace, řešení konfliktů, umění 

říct „ne“), podpora pozitivního klimatu ve třídě, zdravého 

hodnotového žebříčku, žádoucích protidrogových postojů 

a zdravého životního stylu. 

Při programech úzce spolupracujeme s třídním učitelem, 

metodikem prevence, výchovným poradcem či školním 

psychologem. 

Programy probíhají ve škole, v rozsahu 2 – 3 vyučovací 

hodiny (dle zakázky školy). Jednotlivé bloky jsou 

v odstupu max. 14 dnů až 3 týdny. Celkový rozsah 
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realizace je dán zakázkou školy. Programy zpravidla 

probíhají v dopoledních hodinách (od 1. VH). 

 

Certifikace programů primární prevence rizikového 

chování: 

 

Všeobecná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Selektivní PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Indikovaná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 
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Jules a Jim, z. s. 

 

Adresa organizace:  
Krkonošská 6, 120 00 Praha 2 

 

Internetové stránky:  
www.julesajim.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: 732 432 095 

E-mail: prevence@julesajim.cz 

 

Jules a Jim se již 14 let věnuje primární prevenci. 

Vlajkovou lodí jsou adaptační kurzy (klasické, 

asistované, adventure), v posledních letech však vzrůstá 

také počet programů selektivní prevence – zejm. třídy, 

v nichž probíhá ostrakizace či je zapotřebí restaurovat 

normy po šikaně. V oblasti všeobecné prevence se 

zaměřujeme na oblast vztahů, partnerství a sexuální 

život, užívání legálních a pololegálních látek – TaTrA 

(Tabák, Tráva, Alkohol) ve spolupráci s Českou koalicí 

proti tabáku a podceňované téma homofobie a homofobní 

šikany ve spolupráci s organizací PROUD. Jako zařízení 

DVPP nabízíme podporu pro třídní učitele při vedení 

třídnických hodin a adaptačních kurzů, pro celé sbory či 

skupiny zájemců pak realizujeme akreditované 

vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, práci 

s Individuálním výchovným plánem, zvládání emočně 

náročných situací ve škole, vedení třídnických hodin atd. 
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Certifikace programů primární prevence rizikového 

chování: 

 

Všeobecná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Selektivní PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Indikovaná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

  



10 

 

 

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická 

poradna 

Adresa organizace:  
Pernerova 427/8, 186 00 Praha 8 

 

Internetové stránky:  
www.kppp.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: 222 322 624 

E-mail: prevence@kppp.cz 

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna 

poskytuje nad rámec běžných služeb pedagogicko-

psychologické diagnostiky a poradenství také program 

školské všeobecné primární prevence nazvaný 

„Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“. 

Program je certifikován pod číslem 22/14/1/CE a 

zaměřuje se na tyto typy rizikového chování: 

 Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana 

 Rasismus a xenofobie 

 Sexuální rizikové chování 

 Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky, 

netolerované drogy, jiné návykové látky, hráčství 

Primárně je určený pro žáky 4. – 5. tříd ZŠ, žáky 2. 

stupně ZŠ a nižších tříd víceletých gymnázií a studentů 

středních škol. Sekundární cílovou skupinou jsou 
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pedagogové a studenti připravující se na výkon profese 

v souvislosti s rizikovým chováním.  

Nedílnou součástí preventivních programů je metodická 

podpora ŠMP a pedagogů ze zapojených škol. 

Pedagogům i lektorům nabízíme možnost dalšího 

vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového 

chování. 

 

Certifikace programů primární prevence rizikového 

chování: 

 

Všeobecná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Selektivní PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Indikovaná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 
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Magdaléna, o. p. s. 

 

Adresa organizace:  
Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

Internetové stránky:  
www.magdalena-ops.eu 

 

Kontakt: 

Tel.: 737 284 597 

E-mail: fialova@magdalena-ops.cz 

 

Magdaléna, o. p. s. 

 Centrum primární prevence Magdaléna 

 Centrum adiktologických služeb Magdaléna 

(CAS Benešov, CAS Příbram) 

 Terénní program Magdaléna – Benešov, Beroun, 

Příbram 

 Psychiatrická / adiktologická ambulance AT – 

Mníšek pod Brdy, Kolín, Beroun, Praha 

 Terapeutická komunita Magdaléna (základní 

léčba) 

 CHRPA Magdaléna následná rezidenční péče 

(chráněné bydlení s programem následné péče) a 

sociálně-pracovní rehabilitace (zaměstnávání 

klientů v chráněných dílnách) 

 Doléčovací centrum Magdaléna Podolí – 

ambulantní následná péče 
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Centrum primární prevence Magdaléna 

Preventivní programy 

 Program všeobecné prevence 

 Program selektivní prevence 

 Navazující interaktivní semináře pro střední školy 

 Adaptační kurzy 

 Exkurze do zařízení Magdaléna o. p. s. 

 Nadstandardní programy 

 

Vzdělávání pedagogů 

 Kočičí zahrada 

 Jak na prevenci pro 4. – 5. ročník aneb „zdravý 

životní styl, zdravotní výchova a dopravní 

výchova“ 

 Dlouhodobý kurz pro pedagogy – EU-Dap, 

Unplugged 

 Jak na prevenci pro 7. – 9. ročník aneb „zdravý 

životní styl, zdravotní výchova a dopravní 

výchova“ 

 Třídnické hodiny aneb kuchařka na prevenci 

 Specializační studium pro školní metodiky 

prevence 

 Interaktivní seminář pro pedagogy 

 

Preventivní servis 

 Poradenství, konzultace a metodické vedení při 

tvorbě rámcových vzdělávacích programů 

 Řešení problémů s rizikovým chováním žáků 

 Zajišťování finančních prostředků na preventivní 

aktivity škol 
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Certifikace programů primární prevence rizikového 

chování: 

 

Všeobecná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Selektivní PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Indikovaná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 
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Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 

1, 2 a 4 

Adresa organizace:  
 Francouzská 56, Praha 10 

 

Internetové stránky:  
www.ppppraha.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: 267 997 050, 267 997 015 

E-mail: poradna@ppppraha.cz 

 

 

Anotace příspěvku: 

Spolupráce PPP se školním poradenským pracovištěm 

při řešení rizikového chování žáků, kazuistickým 

pohledem. 

- Charakteristika školy, profesionální zázemí 

- Klasický kontrakt 

- Realizovaná opatření školy 

- Individuální pohovory 

- Práce se třídou 

- Následné konzultace 

- Metodická podpora 

- Další preventivní aktivity školy 

- Spolupráce s externími organizacemi 
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Prev-Centrum, z. ú. 

Adresa organizace:  
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6 

 

Internetové stránky:  
www.prevcentrum.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: 773 581 127 

E-mail: prevence@prevcentrum.cz 

 

Prev-Centrum, z. ú. je zapsaný ústav (dále jen ústav) 

zabývající se prevencí, terapií a psychosociální pomocí 

pro děti, mládež a rodiny ohrožené závislostmi a dalšími 

formami rizikového chování. Za tímto účelem 

Prev-Centrum, z. ú. realizuje programy všeobecné, 

selektivní a indikované primární prevence rizikového 

chování, provozuje informační, poradenské a 

terapeutické služby a služby sociální rehabilitace, 

provozuje nízkoprahové služby pro děti a mládež, 

provozuje vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost 

v oblasti adiktologie a sociálních služeb, podílí se na 

výzkumné činnosti v souladu s posláním ústavu, podílí se 

na tvorbě koncepcí a standardů v souladu s posláním 

ústavu, podporuje vytváření efektivního systému služeb 

v souladu s posláním ústavu, spolupráce s institucemi a 

organizacemi návazné péče státního i nestátního sektoru. 
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Certifikace programů primární prevence rizikového 

chování: 

 

Všeobecná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Selektivní PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Indikovaná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 
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Proxima Sociale o. p. s. 

Adresa organizace:  
Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 - Modřany 

 

Internetové stránky:  
www.proximasociale.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: 775 561 040 

E-mail: holy@proximasociale.cz 

 

V oblasti primární prevence rizikových jevů nabízíme 

dlouhodobý kontinuální program všeobecné specifické 

primární prevence. Program je určen pro žáky 3. až 9. 

tříd základních škol a studenty středních škol. V každém 

ročníku jsou volena taková témata, která odpovídají 

aktuálním potřebám žáků. Náplní jednotlivých bloků 

programu je práce se třídou prostřednictvím diskuzí, 

výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, 

pohybových a relaxačních technik. Témata bloků se 

týkají například komunikace a zdravého sebeprosazení, 

předcházení šikany, sexuality, závislosti na návykových 

látkách, nelátkových závislostí, bezpečného internetu 

apod. S třídou vždy pracuje dvojice lektorů. Bloky jsou 

dvou nebo tříhodinové, záleží na zakázce školy. 

Od roku 2013 realizujeme také program selektivní 

prevence zaměřený na prevenci šikany ve třídních 

kolektivech. 
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Oba programy prošly v roce 2014 úspěšnou certifikací 

MŠMT. V roce 2015 jsme začali s realizací všeobecné 

primární prevence pro mateřské školy, která byla v tom 

samém roce certifikována. 

 

 

Certifikace programů primární prevence rizikového 

chování: 

 

Všeobecná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Selektivní PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 

 

Indikovaná PP 

Certifikaci již získala  Má zažádáno 
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Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 

1554 

Adresa organizace:  
Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 4 

 

Internetové stránky:  
www.kvetnak.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: 267 227 511 

E-mail: info@kvetnak.cz 

 

 

Anotace příspěvku: 

Prevence na Květňáku 

Primární prevence rizikového chování je důležitou 

součástí aktivit naší školy. Věnujeme se jí interně i za 

pomoci externích organizací. 

Ve škole dlouhodobě pracuje poradenský tým, ve složení 

ředitel, výchovná poradkyně, metodička prevence a 

školní psycholožka. Každý týden se při svých schůzkách 

zabývá dětmi či třídami, které z jakéhokoli důvodu 

potřebují pomoci. A především následnou pomoc 

uskuteční. 

Děti se tématům primární prevence věnují v rámci 

pravidelných třídnických hodin – jsou pevně zakotvené 

v rozvrhu a jedno téma se vždy prolíná celým měsícem. 

Pro jejich zpracovávání využíváme materiálů organizací 

Projekt Odyssea, Magdaléna a Emušáci. Nadstavbou 
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třídnických hodin jsou blokové výuky, čtyřhodinová práce 

třídního učitele s dětmi nad tématikou, která se daného 

ročníku dotýká nejvíce (agrese a agresivita, závislostní 

chování, kyberšikana apod.). Je-li nutné vyřešit již 

složitější situaci, metodička prevence zmapuje v dané 

třídě vztahy a poté spolu s výchovnou poradkyní připraví 

kohezní program, popřípadě kohezní programy. Velmi 

důležitou funkci zastává ve škole také žákovský 

parlament. Děti se v něm učí, jak správně komunikovat, 

řešit konflikty i převzít odpovědnost. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s různými externími 

organizacemi (Projekt Odyssea, Jules a Jim, Člověk 

v tísni, Meta a další). Využívá jejich erudici pro primární 

i selektivní prevenci a také pro adaptační kurzy. 

Všechny tyto aktivity mohou být realizovány díky podpoře 

vedení školy a aktivní spolupráci s PPP. 
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Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, 

nám. Míru 19 

Adresa organizace:  
nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 

 

Internetové stránky:  
www.skolazrak.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: info@skolazrak.cz 

E-mail: 222 518 088 

 

 

Anotace příspěvku: 

Projekt skupina ROSO – cílem je celkový osobnostní a 

sociální rozvoj žáků, posílení jejich zdravé sebedůvěry, 

osvojování si základních pravidel komunikace, tolerance 

k názoru druhého, vzájemnému respektu, schopnost 

reflektovat své problémy a hledat taková řešení, která 

nemají charakter maladaptivního chování. Skupina 

působí jako prevence sociálně patologických jevů, 

zejména šikany. Sekundárním velmi důležitým cílem 

skupiny je vytváření pozitivního klimatu ve škole a jeho 

podpora. 

Projekt Kohezní pobyt – určen pro žáky 6. třídy, z nichž 

mnozí jsou nově příchozí z ostatních ZŠ z Prahy a okolí a 
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vzniká tedy nový kolektiv. Cílem pobytu je pomoci 

k vzájemnému seznámení, ke stmelení nového třídního 

kolektivu, vytváření pozitivního klimatu ve třídě, vedení 

žáků k empatickému přístupu k druhým, osvojení si 

kooperativních a komunikačních dovedností a 

optimalizaci činnosti třídních učitelů. 

Projekt TRIANGL – pravidelná, neformální a přátelská 

setkávání rodičů (zákonných zástupců), žáků a zástupců 

školy se ukázaly být vhodnou formou navázání aktivní 

spolupráce všech zúčastněných. Na tvorbě programu 

jednotlivých setkávání se aktivně zúčastňují sami rodiče, 

kteří navrhují témata a náměty, často podle aktuální 

potřeby (dle problémů svých dětí) nebo která je nejvíce 

zajímají (šikana, kyberšikana, návykové látky, 

záškoláctví, psychosociální problémy, komunikace s lidmi 

bez zdravotního postižení, profesní orientace apod.). 
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Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 

630 

Adresa organizace:  
Vachkova 630, 104 00 Praha 10 - Uhříněves 

 

Internetové stránky:  
www.zsuobory.cz 

 

Kontakt: 

Tel.: 267 713 439 

E-mail: Ivana.Vodickova.ZS@seznam.cz 

 

Anotace příspěvku: 

V současné době plné globálních zvratů je 

bezpodmínečně nutné, aby primární prevence na školách 

reagovala na aktuální potřeby žáků a studentů a 

problémy celé společnosti. Už dávno není prevence 

směřována jen na nelegální drogy, alkohol a cigarety. Je 

to dlouhodobý a celistvý proces, který se musí rozvíjet a 

aktualizovat stejně rychle, jako se rozvíjejí různé formy 

rizikového chování. Úzce s tím jsou spojeny i jevy, které 

na první pohled s prevencí nesouvisí. Nahlédneme-li ale 

u takových projevů chování do větší hloubky, zjistíme, že 

kořeny jsou právě v osobnostním a sociálním rozvoji 

žáka, což je stěžejní pilíř prevence. 
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V současnosti na naší škole probíhá revize a úprava 

Preventivního programu školy. Díky všem vyučujícím 

jsme ve škole vytvořili seznam všech témat, kterým je 

potřeba se věnovat nejen během výuky, ale i v rámci 

primární prevence. Cílem příspěvku je seznámit 

účastníky konference s těmito tématy, která se zatím jeví 

jako méně diskutovaná, leč společensky aktuální. Jedná 

se například o prevenci zadlužování a chudoby, prevence 

životní neúspěšnosti z neutěšeného rodinného prostředí, 

rizika spojená s užíváním internetu, témata týkající se 

lidských práv a právního vědomí, problematika terorismu 

a globální migrace, mezinárodního obchodu s drogami, 

zbraněmi a „bílým masem“, další poruchy příjmu 

potravy, jako jsou bigorexie, orthorexie, binge eating, 

apod. 

Jak efektivní bude zapojení těchto témat do aktivit 

primární prevence, ukáže čas. Už nyní je ale zapotřebí se 

těmto tématům intenzivně věnovat a najít pro ně 

v preventivních programech škol své pevné místo. 


