
 

PROSPE, z. s. 

PROgram SPEcifické protidrogové prevence 
Frostova 334/27, Praha 10 - Petrovice, 109 00 

 
 

Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci  
rizikového chování 

 
Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT – 33032/2018-1-958 ze dne 16.11.2018  

Cíle kurzu:  

− Osvojení nových způsobů práce pro podporu primární prevence rizikového 

chování ve třídním kolektivu 

− Vyzkoušení technik práce s kolektivem z oblasti zážitkové pedagogiky  

− Nácvik řešení aktuálních témat, které se objeví ve třídě  

− Sestavení programu vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma 

− Vedení programu a příprava na řešení nejčastějších krizových situací 

− Vědomost základních právních předpisů, především ohlašovací povinnosti a 

metodických pokynů MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem 

rizikového chování ve třídě 

− Rozvoj psychosociálních dovedností: vedení reflexe, realizovat krátký 

podpůrný rozhovor a rozvoj empatie 

Témata jednotlivých bloků:  

− Rizikové chování, spolupráce, tvorba třídních pravidel, závislosti a zdravý 

životní styl, hodnoty a emoce, xenofobie, rasismus, psychohygiena, šikana, 

kyberšikana, partnerské vztahy a sexualita, sestavení program, práce s 

rodinou, krizová intervence, administrativa, metodické pokyny MŠMT  

Forma  

− Prezenční 

− Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky 

s využitím příkladů z praxe. 

− Hlavní metodou praktické části kurzu bude zážitková pedagogika, vyzkoušení 

her a technik, využití prvků týmové spolupráce a především modelové situace, 

aj. Každý blok bude zakončen reflexí a diskusí prožitého či poznaného 
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Hodinová dotace  

− 40 hodin  

Maximální počet účastníků 

− 15 účastníků 

Místo konání  

− Praha: adresa bude upřesněna 

Datum konání 

− 24.8. - 8:00 – 16:00 

− 25.8. - 8:00 – 16:00 

− 18.9. - 8:00 – 16:00 

− 19.9. - 8:00 – 16:00 

− 24.9. - 8:00 – 16:00 

Cena kurzu  

− 5000Kč/osoba  

Lektoři kurzu 

− Mgr. Michaela Titmanová  

− Mgr. Kristina Pernicová  

Jak se přihlásit?  

− Vyplňte níže uvedenou přihlášku a zašlete na email: primarka@centrum.cz  
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Přihláška 

 
 

Závazně se přihlašuji do kurzu pro učitele/třídního učitele v 
primární prevenci rizikového chování 

 
 
 
Jméno a příjmení:  
 
 
 
Datum a rok narození:  
 
 
 
Kontaktní tel. číslo:  
 
 
 
Email:  
 
 

Cena kurzu: 5 000 Kč/osoba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………… 
                                                                                           Podpis  

 
 


