
 

P R E V E N T I V N Í  P R O G R A M Y  N A  Š K O L Á C H  

Cyklus preventivních programů nese podtitul „Etické otázky každého dne“ a je určen pro žáky  
1. i 2. stupně ZŠ. Samotný obsah programů je postaven na tématech a situacích, se kterými 
se děti a mládež setkávají ve svém každodenním životě a které v nich mnohdy vyvolávají 
otázky. Programy přispívají k rozvoji osobnosti žáků a jejich zodpovědnosti za vytváření a 
zlepšování mezilidských a partnerských vztahů, doplňují žákům informace o rizikových 
tématech, napomáhají předcházet rizikovému chování a nabádají k zaujetí zdravého postoje 
k problematickým a ohrožujícím společenským jevům.  

Každé setkání trvá dvě vyučovací hodiny a probíhá interaktivní formou, v níž se střídají krátké 
přednášky, diskuze, skupinové práce, videoukázky, samostatná práce žáků, sociálně-
psychologické hry, dramatika, hudba atd. 

Jedinečnost programů tkví zejména ve faktu, že jednotlivá setkání nejsou nahodilá a 
jednorázová, ale svou formou umožňují opakované setkávání s cílem nabízet, pěstovat a 
upevňovat správné přístupy a návyky a uvádět je do běžného života. Doporučujeme proto pro 
jeden ročník využít všechna nabízená témata a pokračovat se třídou i v dalších ročnících.  

Program realizujeme od roku 2010. Lektoři tohoto programu jsou vyškoleni 
prostřednictvím kurzu akreditovaného u MŠMT. 

 

STRUČNÝ PŘEHLED PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 

„ETICKÉ OTÁZKY KAŽDÉHO DNE“  

I. stupeň ZŠ 
 
1. ročník ZŠ: Já, moji kamarádi a moje rodina  
A1 – Já a moji kamarádi  
A2 – Já a moje rodina  
 
2. ročník ZŠ: Mluvíme a nasloucháme (a přitom se rádi máme)  
B1 – Jak spolu mluvíme  
B2 – Zastavení (nejen) nad rodinným albem  
 
3. ročník ZŠ: Zdravé myšlenky – zdravé vztahy  
C1 – Myšlenky a vztahy  
C2 – Máme doma miminko  
 
4. ročník ZŠ: Jak se můžu stát hrdinou?  
D1 – Moje vzory, úspěch a neúspěch  
D2 – Jak se bránit nátlaku  
D3 – Od prvního setkání k nové rodině  
 



 
5. ročník ZŠ: Dítě na cestě k dospělosti  
E1 – Od dětství k dospělosti  
E2 – Rozdíly a pochopení mezi lidmi  
E3 – Jak nám rodiče dali největší dar 
 
 
II. stupeň ZŠ 
 
6. ročník ZŠ: Dozrávám v osobnost  
F1 – Dimenze mojí osobnosti  
F2 – Kompas v nás  
F3 – Rodinná pravidla  
F4 – Správná a špatná výživa  
 
7. ročník ZŠ: Moje místo v životě a mezi lidmi  
G1 – Životní cíle a prostředky  
G2 – Lidé kolem mě  
G3 – Druhy lásky  
G4 – Emoce a jak si s nimi poradit  
 
8. ročník ZŠ: Zdravá osobnost a zdravé vztahy  
H1 – Osobnost a přizpůsobování druhým  
H2 – Povaha, charakter a vztahy  
H3 – Jak najít toho pravého  
H4 – Násilí a hranice ve vztazích  
 
9. ročník ZŠ: Na životní křižovatce  
I1 – Světové názory a můj směr  
I2 – Rozdílnost a tolerance  
I3 – Láska a plánování rodiny  
I4 – Rizika „špatného sexu“ a jak se jim vyhnout 
 
 
Cílová skupina:  
I. a II. stupeň ZŠ, MŠ 
 
Personální zajištění: 
 
Bc. Kateřina Martinkovičová, VŠ – filosofická fakulta (obor Český jazyk a literatura a Hudební 
věda), 2 roky praxe v IQ Roma servis jako pedagogický pracovník 
 
Mgr. Ludmila Holinková, VŠ pedagogického směru (učitelství 1. stupně) 
 
Mgr. Ladislav Ambrozek, VŠ přírodovědeckého směru (mat. - fyz. fakulta), čtyři roky 
pedagogické praxe (2. stupeň), v současné době dálkové studium na teologické fakultě (5. 
ročník)   
 



 
Certifikace programu: ne 
 
Cena programu:  
Standardní cena programu je 35,- Kč na žáka za jedno dvouhodinové setkání (2 x 45minut). 
Minimální počet žáků pro konání hodiny je 15, klesne-li počet žáků níže (z důvodu nemoci, 
sportovního soustředění, apod.), doporučujeme přeobjednat program na jiný termín.  
 
Program získává na významu, pokud je čerpán v daném ročníku v plném rozsahu, tzn. 
všechna setkání. V tomto případě poskytujeme slevu při odebrání celého programu. Zlevněná 
cena je 500,-Kč na třídu na jedno dvouhodinové setkání. 
 
 
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Martinkovičová 
Tel. kontakt: 724 750 610 
e-mail: prevence@cprhodonin.cz 
  
Web: www.cprhodonin.cz 
 
Adresa:  
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 
Štefánikova 15 
695 01 Hodonín 
 


