
Světlo Kadaň z.s., vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz, +420 725 961 795 

 

 
www.svetlokadanzs.cz/primarni-prevence/ 

 

Společně k lepšímu životu „našich“ dětí… 

Kontaktujte nás: 

prevence.svetlozs@seznam.cz 

725 961 795 

Těšíme se na viděnou… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMU JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM URČEN  

Pracovníkům zabývajícím se realizací programů primární prevence rizikového chování, osobám, jež v rámci své profese 

plánují tyto programy realizovat, školním metodikům prevence na ZŠ a SŠ, výchovným poradcům, pedagogům, 

vychovatelům a dalším zájemcům o práci v oblasti prevence rizikových jevů a zážitkové pedagogiky. 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY 

 Programy primární prevence rizikového chování, klasifikace programů primární prevence 

 Aspekty vývojové psychologie, fungování lidské psychiky v dětství a dospívání a jejich využití v programech 

primární prevence 

 Formy rizikového chování 

 Etické, právní a profesionální aspekty programů primární prevence 

 Profesní růst v preventivních aktivitách 

 Současné trendy v primární prevenci, strategie, nabídka programů a metodik 

 Legislativa věnující se problematice primární prevence rizikového chování 

 Vedení dokumentace primárně preventivních aktivit 

 Metody evaluace programů primární prevence  

 Práce v organizační linii programu primární prevence, činnosti metodické, koordinační a informační 

 Workshopy: interaktivní práce se skupinou, vedení malé a středně velké skupiny, řešení problematických 

situací, vytváření sítě služeb v oblasti rizikového chování, sestavení preventivního programu školy, vedení 

třídnických hodin, práce se všemi typy programů primární prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná), 

vedení týmu primární prevence (zaškolování) 
 

 

Světlo Kadaň z.s. v rámci služeb primární prevence nabízí  

AKREDITOVANÝ KURZ 

POKROČILÁ ÚROVEŇ PRIMÁRNÍ 

PREVENCE PRO PEDAGOGICKÉ 

PRACOVNÍKY  
(rozsah kurzu 120 hodin, z toho 40 hodin sebezkušenosti) 

č.j.: MSMT- 8974/2019-2-428 

 

 

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ  

Termín: 17.12., 18. 12. 2021, 7.1., 8. 1., 21.1., 22.1., 4.2., 5.2., 18.2., 

19.2., 4.3., 5.3., 18.3., 19.3., 1.4., 2.4. 2022 

Místo: Chomutov nebo Kadaň (bude upřesněno)  

CENA: 9 500 Kč/osoba 

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ A DALŠÍ INFORMACE  

Přihláška k dispozici on-line od 1.8.2021 na: 

https://www.svetlokadanzs.cz/vzdelavani-a-kurzy/ 

Po přijetí přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace o místě a 

harmonogramu kurzu. 
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