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5 .  r o č n í k  

 

Téma č.: 1.  UČÍME SE ODMÍTAT  

Organizace: PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Kontaktní adresa: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk 

Telefon: 583 550 237 (NZDM Rachot) 

e-mail: pribyl.vladimir@pontis.cz 

IČO: 25 84 39 07 

č. učtu: KB 107-1192370237/0100 

Lektor: Vladimír Přibyl, DiS., tel. 777 716 031 

  

Obsahová náplň: Cílem je seznámit žáky s rizikovými faktory, které se objevují nebo budou 

objevovat v jejich okolí. Žáci si vyzkouší odmítání nabídek vedoucích k rizikovému 

chování, dále si osvojí termíny: zdravý životní styl, rizikové chování, závislostní 

chování aj. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Projektor s ozvučením, žáci musí mít psací potřeby a papír 

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 

 

 

6 .  r o č n í k  

 

Téma č.: 2.  SOCIÁLNÍ SÍTĚ  

Organizace: PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Kontaktní adresa: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk 

Telefon: 583 550 237 (NZDM Rachot) 

e-mail: pribyl.vladimir@pontis.cz 

IČO: 25 84 39 07 

č. učtu: KB 107-1192370237/0100 
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Lektor: Vladimír Přibyl, DiS., tel. 777 716 031 

  

Obsahová náplň: Cílem besedy je seznámit žáky s rizikovými faktory, které se objevují na sociálních 

sítích. Žáci si vyzkouší, jak reagovat na podněty, které by mohly vést k rizikovému 

chování, dále si žáci si osvojí termíny: závislost, patologické hráčství, kyberšikana aj. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Projektor s ozvučením, žáci musí mít psací potřeby a papír 

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 

 

Téma č.: 3.  PRÁVA A POVINNOSTI  

Organizace: MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně–právní ochrany dětí a 

prevence  

Kontaktní adresa: Lautnerova 1, 787 01 Šumperk  

Telefon: 583 388 908 

e-mail: petr.vlach@sumperk.cz 

Lektor: Mgr. Petr Vlach 

  

Obsahová náplň: Žáci se seznámí s vybranými pojmy a termíny vztahujícími se k danému tématu 

(např. Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana dětí, týrání, záškoláctví, 

trestný čin atp.) a ukotvenými v legislativním rámci ČR.  

Procvičí si v praktických ukázkách chování v krizových situacích, získají kontakty 

na instituce a organizace, které jim v těchto situacích mohou pomoci. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Úprava prostoru třídy - židle seřazeny do tvaru U, případně na zemi molitanové 

podložky uspořádané do tvaru U, psací potřeby. 

Cena: Zdarma  

 

 Téma č.: 4.  KLIMA V NAŠÍ TŘÍDĚ  

Organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 

Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk 

Kontaktní adresa: Husitská 12, 787 01 Šumperk 

Telefon: 583 215 279 

e-mail: ppp.spk-prevence@seznam.cz (ppp.spk@seznam.cz) 

Lektor: Mgr. Petr Halama, Mgr. Hana Prejdová 

  

Obsahová náplň: Co je to klima třídy, jak je možné ho ovlivňovat a měnit. Okolnosti podporující 

negativní vztahy ve třídě. Sociální role v třídním kolektivu. Kdy škádlení přerůstá v 

šikanu? Co je to šikana a jak ji poznáte? Jak se zachovat a na koho se můžete 

obrátit? 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Úprava prostoru třídy - židle seřazeny do kruhu, psací potřeby 

Je žádoucí přítomnost třídního učitele. 

Cena: Zdarma 

 

 

7 .  r o č n í k  

 

Téma č.: 5.  VÝCHOVA K TOLERANCI  

Organizace: PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Kontaktní adresa: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk 

Telefon: 583 550 237 (NZDM Rachot) 

mailto:ppp.spk-prevence@seznam.cz
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e-mail: pribyl.vladimir@pontis.cz 

IČO: 25 84 39 07 

č. učtu: KB 107-1192370237/0100 

Lektor: Vladimír Přibyl, DiS., tel. 777 716 031 

  

Obsahová náplň: Beseda je zaměřena na oblast multikulturní výchovy, zejména na pochopení 

tolerance jako takové, odlišnosti mezi lidmi, vzájemný respekt. Beseda je 

doplněna o dramatické hry, improvizace a interaktivní hry, které jsou 

přizpůsobeny věku dětí a zaměřeny zejména na uvědomění si rozdílů mezi lidmi a 

jejich přirozenosti, předsudky, pojmy apod. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Projektor s ozvučením, žáci musí mít psací potřeby a papír 

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 

 

Téma č.: 6.  PORUCHY PŘÍJMU POTRA VY 

Organizace: Poradna zdraví Šumperk  

Kontaktní adresa: 8. května 20, 787 01 Šumperk 

Telefon: 732 960 137 

e-mail: jolana.keprtova@seznam.cz 

IČO: 76078701 

č. učtu: 240696924/0300 

Lektor: Mgr. Jolana Keprtová 

  

Obsahová náplň: Program je zaměřen na předcházení poruchám příjmu potravy. Na základě 

interaktivních aktivit se žáci seznámí se základními zásadami správného 

stravování a pitného režimu. Jsou vedeni k rozpoznání pozitivních stránek vlastní 

osobnosti, zvýšení sebehodnoty, sebeúcty a tolerance ke druhým lidem. Učí se 

zaujmout stanovisko k různým pravdám a mýtům o stravování a kontrole 

hmotnosti. Obeznámí se s charakteristikami poruch příjmu potravy. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

PC + dataprojektor (stačí bez zvuku),  

žáci: psací a kreslicí potřeby 

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 

 

 

8 .  r o č n í k  

 

Téma č.: 7.  SUBKULTURY NAŠÍ SPOLEČNOSTI  

Organizace: PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Kontaktní adresa: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Gen. Svobody 68, 787 01 Šumperk 

Telefon: 583 550 237 (NZDM Rachot) 

e-mail: pribyl.vladimir@pontis.cz 

IČO: 25 84 39 07 

č. učtu: KB 107-1192370237/0100 

Lektor: Vladimír Přibyl, DiS., tel. 777 716 031 

  

Obsahová náplň: Cílem besedy je představit žákům nejčastěji se vyskytující subkultury v naší 

společnosti. Dále budou žáci seznámeni s rizikovými faktory, které jsou spojeny 

s různými subkulturami. Žáci si vyzkouší, jak reagovat na podněty, které by mohly 

vést k rizikovému chování a osvojí termíny: kultura, subkultura aj. 

Materiální a technické Projektor s ozvučením, žáci musí mít psací potřeby a papír 



Komplexní Preventivní Program Šumperk 2014/2015 

  P Ř Í L O H A  č .  3  

4 

 

 

 

zabezpečení: 

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 

  

Téma č.: 8.  PRÁVO A MORÁLKA  

Organizace: Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka 

Kontaktní adresa: Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk  

Telefon: 583 284 011, 778 445 825 

e-mail: svp@dds-spk.cz 

Lektor: Mgr. Tomáš Polák 

  

Obsahová náplň: V rámci besedy se zaměříme na otázky rizikového chování a jeho možných 

důsledků, vysvětlíme si pojmy trestní odpovědnost, trestný čin, přestupek, sankce, 

apod. V programu budou také zařazeny aktivity vztahující se k tématu morálky - co 

je nemorální, a co už je protiprávní čin. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Není nutné 

Cena: Zdarma  

 

 

9 .  r o č n í k  

 

Téma č.: 9.  RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CH OVÁNÍ  

Organizace: Poradna zdraví Šumperk  

Kontaktní adresa: 8. května 20, 787 01 Šumperk 

Telefon: 732 960 137 

e-mail: jolana.keprtova@seznam.cz 

IČO: 76078701 

č. učtu: 240696924/0300 

Lektor: Mgr. Jolana Keprtová 

  

Obsahová náplň: Co je to láska. Láska a sex: jaký je mezi nimi vztah? Kdy bychom měli mít sex? 

Kdy dochází k sexu bez lásky? Jaká jsou rizika? Říci ANO nebo říci NE – jak 

reagovat na žádost o styk? Morálka, etika, empatie, asertivita. 

Žáci se učí: rozpoznat rizikové sexuální chování, uvědomit si nebezpečí, která z 

tohoto chování plynou a zaujmout správné stanovisko. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

PC + dataprojektor (stačí bez zvuku),  

žáci: psací potřeby 

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 

 

 

 

 


