
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ, MAGDALÉNA, O.P.S. 

KONTAKTY 
Adresa: Bubenská 1542/6, Praha 7 - Holešovice, 170 00 
E-mail: vzdelavani@magdalena-ops.cz

Kontakt na vedoucí: 
Mgr. Aneta Zápotocká 
E-mail: zapotocka@magdalena-ops.cz
Mobil: 607 641 684

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY 
• Kurzy pro pedagogy a další pedagogické pracovníky, především pro školní metodiky prevence a

třídní vyučující, pracovníky pedagogicko – psychologických poraden, speciálně – pedagogických
center, středisek výchovné péče a dalších školských zařízení, studenty Pedagogiky a jiných
humanitních oborů, zájemce o téma „primární prevence rizikového chování“, pedagogické sbory
či jiné profesní skupiny.

• Sekundární cílovou skupinou jsou děti a dospívající, na které má dopad aplikace programu.
• V rámci osvětové činnosti Centra vzdělávání šíříme informace také směrem k rodičům,

odborníkům z oblasti práce s dětmi a mládeží i široké veřejnosti.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
V současné době máme v nabídce celkem 10 kurzů, z nich 9 akreditovaných v systému DVPP 
MŠMT (zkr. AKR).  
• Kočičí zahrada AKR
• Jak na Prevenci pro 4.- 5. ročník AKR
• „Evropský preventivní projekt EU-Dap, program   Unplugged“ AKR
• Neuro – prevence AKR
• Jak na Prevenci pro 7.- 9. ročník AKR
• Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci AKR
• Prevence v třídnických hodinách pro střední školy AKR
• Odborné řešení šikany a kyberšikany 1 AKR
• Specializační studium pro školní metodiky prevence AKR
• Prevence vyhoření, aneb základy sebeobrany pro vyučující
• Interaktivní seminář pro pedagogy (zakázka na míru)

Dále nabízíme zakázky na míru. Níže uvádíme příklady individuálně zpracovaných zakázek 
z minulých let: 
• Refresh třídnických hodin před začátkem školního roku.
• 2 – denní úvod do vedení třídnických hodin s přípravou konkrétního obsahu prvních školních dní.
• Práce s pedagogickým sborem jako s pracovním týmem (teambuilding, vyjasnění týmových

hodnot či podpora prostředí sounáležitosti).
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CÍLE A POSLÁNÍ SLUŽBY 
• Posláním Centra vzdělávání je posilovat kompetence pracovníků ve školství při preventivním 

působení na žáky a studenty. Pomocí interaktivních zážitkových kurzů vzděláváme pedagogy a 
další pracovníky ve vzdělávání ve vedení programů prevence při práci s dětmi a mladými lidmi. 
Pedagogům předáváme principy efektivní primární prevence a zásady bezpečného vedení 
preventivních aktivit. Vybavujeme je konkrétními nástroji a postupy k bezproblémové aplikaci 
programů v reálném prostředí škol, školských zřízení či jinde.  

 
• Zaměřujeme se na programy specifické primární prevence na všeobecné úrovni, které cílí na 

předcházení různým typům rizikového chování tak, aby si zájemce o vzdělávání mohl zvolit kurz 
odpovídající jeho potřebám a věku žáků, se kterými pracuje. 

 
• Pracujeme s třídními kolektivy od 1. ročníků ZŠ až po 4. ročník SŠ. Poskytujeme také 

Specializační studium pro školní metodiky prevence a další vzdělávací aktivity dle aktuálních 
potřeb škol, pedagogů. 

 
Principy naší práce 
• Práce s malou skupinou 
Malá skupina účastníků poskytuje prostor pro práci se skupinovou dynamikou, pro interakci, sdílení 
informací, intervizní řešení konkrétních situací. 
 
• Individualita 
Při naší práci respektujeme individualitu každého člověka. Respektujeme jeho jedinečnost  
bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu atd. 
Vycházíme vstříc i individuálním potřebám a zakázkám naší cílové klientely. 
 
• Interaktivita 
Jednotlivé programy jsou koncipovány tak, aby do nich jejich účastníci mohli vstupovat, a 
spoluurčovat tak směr, kterým program směrovat. Interaktivitou míníme i zakomponování technik a 
modelových situací, které naplňují témata jednotlivých programů. 
 
• Důraz na zdravý životní styl 
Základní myšlenkou preventivních programů je především podpora zdravého životního stylu a 
nedrogový způsob života. 
 
• Vyvážené a pravdivé informace 
Předáváním pravdivých a vyvážených informací (s ohledem na nejnovější odborné poznatky) se 
snažíme vyhnout jednostrannému pohledu na věc a informační manipulaci. 
 
• Komplexnost 
Komplexnost programu (zejména dlouhodobého) znamená především to, že se věnujeme všem 
tématům rizikového chování. 
Nabízené programy jsou součástí širšího systému primárně preventivního působení a vycházejí 
z bio-psycho-sociální podstaty problémů. 
 
• Kontinuita 
Jednotlivé lekce programů jsou tematicky specifické, přičemž na sebe navazují a vzájemně  
se doplňují. 
 
• Flexibilita 
Rizikové jevy, kterým jsou děti a mladí lidé vystaveni, se stále vyvíjí podle aktuálního dění ve 
společnosti. Proto i my se stále vzděláváme, sledujeme dění na poli rizikového chování a současné 
trendy v přístupu k efektivnímu předcházení rizikovému chování. Poznatky reflektujeme v našich 
vzdělávacích kurzech a předáváme je účastníkům. 
 



CENÍK 
Ceny kurzů vždy záleží na konkrétních dotačních titulech.  
 
Zeptejte se nás! K cenám našich kurzů Vám více ráda řekne paní Mgr. Aneta Zápotocká: 
zapotocka@magdalena-ops.cz, 607 641 684). 
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