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Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz 
 

Třídnické hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“ 
Akreditace MŠMT, č.j.: MSMT – 8114/2021-3-283 

 

 
Cílová skupina: 

✓ školní metodici prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé středních škol, výchovní poradci, vychovatelé 
školských zařízení, učitelé škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, psychologové, 
speciální pedagogové základních škol 

 

Cílem kurzu je: 

✓ připravit na samostatnou realizaci preventivního programu 
✓ seznámit účastníky kurzu s preventivním programem Podpora třídnických hodin a jeho metodikou 
✓ poskytnout pravidelnou metodickou podporu i během školního roku, kdy je program realizován 
✓ předání metodiky k samostatné realizaci programu 

Co je program Podpora třídnických hodin: 

✓ Metodika programu pro pedagogy vychází z Metodického manuálu Centra primární prevence 
Magdaléna. V Manuálu je uplatněno know-how pro práci s třídním kolektivem, které vychází z 15 leté 
praxe Centra primární prevence v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování a ze 
zkušeností z programu Unplugged (kurzu i metodiky). 

✓ Jedná se o souhrn osnov pro školní prevenci rizikového chování, který vychází z principu komplexního 
vlivu sociálního prostředí a modelu KAB (Knowledge, Attitude, Behavior). Nezaměřuje se jen na 
předávání informací, ale také na kvalitu postojů a změnu chování. Žáci se tedy nejenom informují o 
různých druzích rizikového chování, ale také posilují sociální a komunikační dovednosti, které jsou 
důležité k vytvoření zdravých postojů k sobě, druhým i rizikům. 

Výstupem bude pedagog, který sám pracuje s třídním kolektivem v průběhu školního roku během 8 
lekcí (setkání) na prevenci rizikového chování.  

Metodika obsahuje celkem 24 lekcí pro žáky 7. – 9. ročníků ZŠ. 
 

Celková časová dotace: 48 hod. 

✓ úvodní výukový interaktivní seminář - 2 dny (16 hod.) 
✓ navazující interaktivní setkání - 4 dny (32 hod.) 

 
 

Termín a místo konání: 17.1., 2.2., 14.2., 28.2., 14.3. a 28.3. 2022, vždy od 9:00 do 17:00 

     Bubenská 1542/6, Praha 7 – Holešovice. Magdaléna, o.p.s., vzdělávací místnost 3. patro. 
 

 

Cena za osobu:    1.500,- Kč (pro pedagogy působící v Praze) 

 
 

Přihlašovaní online kliknutím na tlačítko: 
 
 

 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: vzdelavani@magdalena-ops.cz 

 

 
Tato akce bude realizována s finančním přispěním magistrátu hl. m. Prahy 

přihlásit 

mailto:vzdelavani@magdalena-ops.cz
https://forms.gle/63ULAusJxai49rMH8

