
 

 

 

Anotace vzdělávacího programu „Kurz interaktivní práce se skupinou – školní třídou se 
zaměřením na primární prevenci“ 

Akreditace 

Kurz je akreditován v rámci MŠMT programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
(pod č. j. MSMT – 10522/2020-2-367). 

Popis kurzu 

Kurz se orientuje na získání komplexních praktických dovedností a teoretických znalostí z oblasti práce s 
třídním kolektivem a prevence rizikového chování. Frekventanti kurzu projdou sérií teoretických 
přednášek a praktických seminářů (workshopů) zaměřených na témata z oblasti práce se skupinou – 
třídním kolektivem a oblasti primární prevence rizikového chování. 
Kurz se zaměřuje zejména na předání dovedností práce s komunikací a tvorbou pozitivního klimatu ve 
skupině – školní třídě, nedílnou součástí kurzu je také osvojení si práce s psychosociálními technikami. V 
kurzu jsou frekventantům předkládány interaktivní psychosociální techniky s prvky zážitkové 
pedagogiky. Psychosociální techniky jsou doporučovanou metodou v práci se skupinou a efektivní 
primární prevenci. Vzhledem k prvku interaktivity tyto techniky rozvíjejí osobnost účastníků, formují 
jejich názory a postoje, rozvíjejí sociální dovednosti jednotlivých účastníků, napomáhají stmelování 
skupin, nácviku kooperace v menších i větších skupinách apod. Techniky používané v rámci kurzu jsou 
konkretizovány v tabulce obsahové náplně u jednotlivých témat. Lektoři kurzu získali vzdělání v práci s 
těmito technikami prostřednickým specializačního studia v primární prevenci a mají dlouholetou praxi v 
používání těchto technik v práci se skupinami a školními třídami. 

Cíle kurzu 

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti frekventantů a získat nové kompetence v 
oblastech práce s kolektivem, prevence rizikového chování, práce na příznivém klimatu skupiny – třídy, 
školy.  
Frekventant kurzu se po jeho absolvování bude (vždy za současného využití svých specifických 
kompetencí v rámci zařízení působnosti a za využití své pregraduální kvalifikace, tj. možnost a schopnost 
reakce je u každé konkrétní kategorie jiná): 

 orientovat v jednotlivých typech rizikového chování (agresivita, šikana, kyberšikana, adiktologická 
tématika, poruchy příjmu potravy a další). 

 vědět, jak účinně předcházet projevům jednotlivých typů rizikového chování a kam odkázat pro 
další intervenci, když se s některým typem rizikového chování u jednotlivce nebo ve skupině 
setká. 

 znát systém primární prevence a jednotlivých typů programů primární prevence a schopen určit, 
který z daných typů se pro skupinu – třídu hodí.  



 

 

 

 schopen pracovat na vytvoření a udržování příznivého sociálního klimatu 
skupiny/třídy/školy/školského zařízení. 

 mít specifické dovednosti k rozvoji komunikace ve skupině. 

 mít specifické dovednosti k rozvoji kooperace ve skupině. 

Cílová skupina 

Kurz je určen pro pracovníky škol a školských zařízení (učitele základních škol, středních škol, 
konzervatoří, vyšších odborných škol a škol (tříd) samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se 
speciálními vzdělávacími potřebami; vychovatele; speciální pedagogy; psychology; pedagogy volného 
času; asistenty pedagoga; lektory primárně preventivních programů).  
Maximální počet účastníků kurzu je 25. 

Rozsah kurzu 

Kurz je organizován jako 80 hodinový. Pro úspěšné absolvování musí frekventant splnit docházku na 
semináře, kdy maximální výše absence je 20 %, a odevzdat vyplněný pracovní list popisující praktickou 
práci se skupinou.  
Účastník se musí zúčastnit závěrečného dne kurzu, kde budou prezentovány pracovní listy. V pracovním 
listu jsou uvedeny cíle práce se skupinou, použité metody, výstupy a následná práce výstupy.  
Absolventi po splnění požadované docházky na semináře, vyplnění pracovního listu a absolvování 
závěrečného dne kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu. 

Kritéria pro ukončení kurzu 

 Absolvování požadovaného počtu hodin výuky. 

 Odevzdání pracovního listu popisujícího praktickou práci se skupinou do 15. 2. 2023. 

Způsob přihlašování do kurzu 

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu Tereza Nikodymová, Prev-Centrum, z.ú., Meziškolská 1120/2, 
Praha 6, 169 00 nebo naskenovanou přihlášku s vlastnoručním podpisem a případně razítkem 
organizace odešlete e-mailem na vedouci.prevence@prevcentrum.cz. Po doručení řádně vyplněné a 
potvrzené přihlášky vám bude vystavena faktura. Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2022, po tomto termínu se 
bude možné přihlásit po telefonické konzultaci v případě, že budou volná místa. Přihlášky budou 
registrovány v došlém pořadí. 

Cena kurzu 

Frekventanti kurzu hradí kurzovné ve výši 17.000,- Kč včetně DPH.  



 

 

 

Způsob úhrady kurzovného 

Po přijetí řádně vyplněné přihlášky Vám bude vystavena faktura, na základě které provedete úhradu 
kurzovného pod daným variabilním symbolem (v tomto případě číslem faktury). Kurzovné je pak možné 
uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.  
Storno podmínky při zrušení účasti 
30 dní před zahájením – 50 % kurzovného 
10 dní před zahájením – 75 % kurzovného 
3 dny před zahájením kurzovné nevracíme. 
Storno podmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je 
ale nutné předem domluvit s organizátorem). Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám 
kurzovné vráceno v plné výši. 

Personální zajištění kurzu 

Kurz je veden pracovníky Prev-Centrum, z.ú., kteří jsou kvalifikováni v oblasti prevence rizikového 
chování a práce se skupinou a po celou dobu trvání kurzu jsou přítomni a frekventanti se na ně mohou 
kdykoliv obracet se svými dotazy. V rámci práce ve workshopech je vždy vymezen prostor pro diskusi, 
zpětnou vazbu, reflexi a sdílení názorů a postojů frekventantů. 
 
Odborný garant kurzu 
Mgr. Ondřej Počarovský 
Vedoucí lektorky kurzu 
Mgr. et Mgr. Markéta Šídová, Mgr. Tereza Nikodymová 
Administrativní zajištění kurzu 
Mgr. Tereza Nikodymová 
Lektoři kurzu 
Mgr. Markéta Šídová, Mgr. Tereza Nikodymová, Ing. Petra Grabačová, Mgr. Michaela Stískalová 

Zahájení kurzu 

Kurz bude zahájen dne: 11. 11. 2022 
V případě dotazů se obracejte na Mgr. Terezu Nikodymovou 
e-mail: vedouci.prevence@prevcentrum.cz, tel.: 284 684 224. 

Místo konání 

Všechna setkání proběhnou vždy v  pátek od 10:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 17:00 v prostorech 
organizace Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence, na adrese: Meziškolská 1120/2, 169 00 
Praha 6 (vchod z ulice Anastázova). Ubytování účastníků není zajišťováno ze strany organizátora kurzu. 
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Termíny setkání 

1. setkání 11. – 12. 11. 2022 

2. setkání 9. – 10. 12. 2022 

3. setkání 27. – 28. 1. 2023 

4. setkání 24. – 25. 2. 2023 

5. setkání 24. – 25. 3. 2023 

 


