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5. ročník  

 

Téma č.:  PRÁVA  A  POVINNOSTI  NEZLETILÝCH DĚTÍ  1.

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

prevence  

Kontaktní adresa: Lautnerova 1, 787 01 Šumperk  

Telefon: 583 388 905 

e-mail: barbora.bartosova@sumperk.cz 

Lektor: Bc. Barbora Bartošová 

  

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, zneužívání, 

atp.) a jejich ukotvením 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,  

Žáci: 

 psací potřeby. –

Cena: Zdarma  

 

Téma č.:  KOUŘENÍ  -  VZNIK ZÁVISLOSTÍ A JEJÍ  DŮSLEDKY  2.

Organizace: Poradna zdraví Šumperk  

Kontaktní adresa: 8. května 20, 787 01 Šumperk 

Telefon: 732 960 137 

e-mail: jolana.keprtova@seznam.cz 
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IČO: 76078701 

č. učtu: 240696924/0300 

Lektor: Mgr. Jolana Keprtová 

  

Obsahová náplň: Co je image, proč lidé kouří, jakými aktivitami je možné nahradit kouření, jak lze 

odmítnout cigaretu – práce ve skupinách (workshop). Ve druhé části, při hře na 

pravdu a lež, získávají žáci vhled do problematiky škodlivosti užívání tabákových 

výrobků, vzniku závislosti na nikotinu a vlivu kouření na zdraví, tělesný vzhled, 

okolí. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

  –

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 

 

6. ročník  

 

Téma č.:  KLIMA V NAŠÍ TŘÍDĚ  3.

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 

  

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 

 

Téma č.:  KYBERŠIKANA  4.

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: Soubor interaktivních aktivit sloužících k vymezení a objasnění pojmu kyberšikana. 

Nad konkrétními příklady se žáci učí rozpoznávat, co je a není kyberšikana, 

zaujímají postoj k tvrzením, které se k tomuto fenoménu vztahují.  

Učí se správně rozhodovat, vcítit se do role poškozeného a hledat řešení. Přidělují 

důležitost k tvrzením, které se týkají důvodů, proč oběti šikany často mlčí. Jsou 

vedeni k uvědomění si zrádnosti identity osob na internetu. Získávají základní 

informace, jak se mohou bránit. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

- 

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 

mailto:ppp.spk-prevence@seznam.cz
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7. ročník  

 

Téma č.:  PORUCHY PŘÍJMU POTRA VY 5.

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. ročník  

  

Téma č.:  MÁM PATNÁCT LET,  CO T O PRO MĚ ZNAMENÁ?  6.

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: Aplikace rodinného práva a trestně právních předpisů ve vztahu k dospívajícím 

dětem a nabytí trestně právní odpovědnosti.  

Rozlišení pojmů dítě x nezletilý x mladistvý, přestupek x trestný čin, sociální 

kuratela, výchovná opatření, ústavní a ochranná výchova. Zaměření na pojmy 

záškoláctví, šikana, zneužívání OPL ve vztahu k trestnímu právu. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Úprava prostoru třídy: 

 židle seřazeny do tvaru U, případně na zemi molitanové podložky uspořádané –

do tvaru U,  

Žáci: 

 psací potřeby. –

Cena: Zdarma  
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9. ročník  

 

Téma č.:  RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ  7.

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: 

Žáci: 

 psací potřeby –

Cena: 500 Kč/vzdělávací blok 
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