
Služby v oblasti primární prevence rizikového chování 

 Pravidelné informační schůzky pro školní metodiky prevence ZŠ a SŠ. 

 Poskytování aktuálních informací v oblasti primární prevence rizikového chování. 

 Poradenství pro školy a individuální konzultace pro pedagogy (rizikové chování, práce se třídou), pomoc 
při řešení aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním žáků. 

 Konzultace a metodická podpora při tvorbě preventivních programů školy, při realizaci projektů primární 
prevence. 

 Nabídka programů PRIPRE – dle organizačních možností PPP např. 

 Programy všeobecné primární prevence rizikového chování, interaktivní besedy a programy sestavené na míru 
dle potřeb cílové skupiny. (Cílovou skupinou jsou třídy bez vážnějších projevů rizikového chování) 

 Programy selektivní primární prevence určené problémovým třídám a kolektivům s narušenými vrstevnickými 
vztahy, případně s počátečním stadiem šikany. (Na základě diagnostiky sociálních vztahů v těchto kolektivech a 
realizace intervenčního programu škola získá metodickou podporu a doporučení, jak se třídou pracovat). 

 Programy primární prevence pro MŠ a 1. stupeň ZŠ- formování zdravých postojů a zdravého životního stylu 

 Adaptační a kohezní programy pro žáky 6. r. ZŠ, žáky primy nižších ročníků gymnázia, 1. ročníku SŠ či žáci či při 
slučování tříd v průběhu základní školní docházky. 

 Interaktivní besedy pro rodiče předškolních dětí dle aktuálních potřeb MŠ či ZŠ. 

 Poradenství rodičům v oblasti rizikového chování dětí. 

 

Kontakt na metodika prevence 

Mgr. Taťána Zouzalová 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Pracoviště Louny 
Postoloprtská 2636 
440 01 Louny 

Tel.: 602 116 999, 415 652 323 
E-mail: tatana.zouzalova@pppuk.cz 

Konzultace možná dle předešlé osobní či telefonické domluvy. 

Metodické materiály a informace z oblasti primární prevence najdete např. na stránkách: 
https://www.pppuk.cz/primarni-prevence 

Kontakty na služby v regionu naleznete např. v katalogu sociálních služeb: 

https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

 

 Aktuální informace 

 Preventivní program PPP Louny 2020 - 2021 

 Aktuální nabídka programů všeobecné PRIPRE  

 Postup a podmínky realizace služby diagnostika třídy, intervenční program 

 

Důležité kontakty 

 Kontakty na odborníky 
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