
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, sekundární a terciární prevence, síť služeb, klasifikace programů, efektivita programů. 

 Systém školské primární prevence rizikového chování 

 Metody v primární prevenci 

 Rizikové chování 

 Školní socializace, pedagog v roli pracovníka prevence 

 Dovednosti potřebné pro život v kontextu programů primární prevence, sociální dovednosti 

 Certifikace programů primární prevence, ukázka certifikovaného programu, preventivní program školy 

 Zásady efektivní primární prevence, denormalizace rizikového chování v primární prevenci, prevence vs. 

represe, zdravé školní prostředí 

 Přístupy v primární prevenci, rizikové chování a sociálně patologické jevy 

 Workshopy: vedení malé skupiny, využití skupinové dynamiky, interaktivní práce se skupinou, reflexe a zpětné 

vazby ve skupině, skupinový tlak vrstevníků, jak s tématy rizikového chování pracovat v preventivních 

programech, řešení rizikových modelových situací ve škole z pohledu pedagoga, pracovníka primární prevence, 

spolupráce, krizový plán, využití relaxačních technik v primární prevenci, aktivní naslouchání a zaměřené 

pozorování 

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

AKREDITOVANÝ KURZ 

STŘEDNĚ POKROČILÁ ÚROVEŇ 

PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO 

PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY  
(rozsah kurzu 50 hodin, z toho 16 hodin sebezkušenosti) 

č.j.: MSMT- 1429/2021-4-151 

 

 

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ  

Termín: 12.11., 13.11., 26.11., 27.11., 10.12., 11.12. 2021 

Místo: Chomutov nebo Kadaň (bude upřesněno)  

CENA: 5 000 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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