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VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 

 

Naše vzdělávání je určeno všem, kteří se pohybují ve školství, pracují s dětmi, dospívajícími 

a rodinami. Zaměřujeme se na specifickou primární prevenci. Naším cílem je podpora rozvoje 

odborných kompetencí, znalostí a dovedností.   

 

SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Akreditovaný dvouletý kurz pro školní metodiky prevence. Šestý běh zahájíme v lednu 2017.  

Více informací na str. 4. 

 

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ SPECIALIZAČNÍHO KURZU PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Společné setkání pro našich 55 absolventů proběhne 22. 2. 2017. 

Pozvánku s bližšími informacemi obdrží každý absolvent mailem. 

 

SUPERVIZE PRO PEDAGOGY 

Prostřednictvím supervize získáte oporu pro svůj profesní růst a učí se pracovat vědoměji i sám se 

sebou jako s pracovním nástrojem. Supervizi je možné využít ve formě individuální, týmové 

či skupinové. Přijďte si zdarma vyzkoušet supervizi 1. 11. 2016 nebo 15. 3. 2017. 

Více informací na str. 4. 

 

METODICKÁ PODPORA 

Konzultovat s námi můžete realizaci prevence ve škole, řešení konkrétní situace ve třídě nebo 

ve škole. 

 

SEMINÁŘ NA KLÍČ 

Připravíme seminář reagující přímo na vaše potřeby.  

Více informací na str. 6. 

 

TEMATICKÉ SEMINÁŘE 

Seminář „Třídnická hodina“ proběhne 29. 8. 2017. 

Pozvánku s bližšími informacemi zveřejníme v průběhu školního roku na www.kotva.cppt.cz 

 

IMPLEMENTAČNÍ KURZ 

Vzdělávací a podpůrná aktivita pro tým pedagogických pracovníků odpovědných za koncepci 

a provádění primární prevence na škole.  

 

CPPT, o. p. s. je akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j.: 18 124/2009-25. Vzdělávací 

služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.  

Chcete využít našich služeb? Napište nám na vzdelavani@cppt.cz nebo zavolejte 377 220 325. 

http://www.kotva.cppt.cz/
mailto:vzdelavani@cppt.cz
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SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

 

Dvouletý prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence 

a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. 

Cílem kurzu je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu 
pedagogických pracovníků (zejména školních metodiků prevence) v oblasti specifické školské primární 
prevence rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími 
(konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou 
včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, 
projektování, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst). 

Kurz odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 vyhl. 1 písm. c) č. 317/2005 
Sb. a je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č. j.: MŠMT-
16751/2015-2-428). Nově vzdělávací program zohledňuje také tzv. „Čtyřúrovňový model kvalifikačních 
stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství“, svým obsahem naplňuje 
požadavky 3., pokročilé úrovně. 

Rozsah: Kurz v celkovém rozsahu 260 hodin je tvořen 11 tematicky zaměřenými semináři (238 hodin) 
a stážemi na odborných pracovištích (22 hodin). Semináře se konají zhruba jednou měsíčně, obvykle 
v pátek a sobotu dle harmonogramu, který obdrží účastníci před zahájením kurzu. 

Obsahová náplň 
o Syndrom rizikového chování dospívajících  
o Primární prevence v podmínkách školy  
o Šikana v pedagogickém procesu  
o Základy krizové intervence pro pedagogické 

pracovníky 
o Rodina a komunikace s rodiči 
o Práce se skupinou 
 

 
 
o Plánování, příprava a realizace projektů 
o Specifika role školního metodika prevence 
o Komunikace v náročných situacích 
o Legislativní rámec pro práci školního metodika 

prevence 
o Systém péče a psychosociálních služeb 
o Stáže na odborných pracovištích 

Podmínky úspěšného absolvování: Aktivní zapojení účastníka do vzdělávání; max. 40 hodin absence; 
absolvování závěrečné zkoušky – skládá se z přezkoušení z okruhů vzdělávání a obhajoby závěrečné 
písemné práce. Pro průběžné hodnocení vzdělávání slouží ročníková práce, která je zaměřena na specifika 
tvorby minimálního preventivního programu. 

Osvědčení o absolvování: Specializačního kurzu prevence rizikového chování umožňuje žádat příplatek 
za výkon funkce školního metodika prevence dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

Lektoři kurzu : Lidé s dlouholetou praxí v oboru a se zkušenostmi se vzděláváním pedagogů.  

Kapacita: 16 osob.  

Cena: 20.000,- / osoba / celý kurz. Platba je možná 

formou splátek (pololetních/čtvrtletních). 

Termín: Zahájení v lednu 2017, ukončení v prosinci 

2018. Přesný harmonogram obdrží účastníci před 
zahájením kurzu. 

 
 
Přihlášení: Uzavírka přihlášek je 18. 12. 2016. 

Přihláška ke stažení na www.cppt.kotva.cz/ke-stazeni. 
Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí, v případě 
naplnění kapacity budou zájemci vedeni jako 
náhradníci.

http://www.cppt.kotva.cz/ke-stazeni
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SUPERVIZE PRO PEDAGOGY 

 

Supervize je zaměřená na podporu pedagogů a rozvoj jejich pracovních a etických kompetencí, 

schopností i dovedností. Prostřednictvím supervize získává pedagog oporu pro svůj profesní růst 

a učí se pracovat vědoměji i sám se sebou jako s pracovním nástrojem. 

Cílem supervize je, aby klientela supervidovaných (žáci, rodiče) byla v co nejlepších rukách, tedy 
aby pedagog využil maximálně a eticky svého odborného i lidského potenciálu i potenciálu týmu. 

V supervizi se profesionálové učí prostřednictvím reflexí pracovních situací vědoměji a dovedněji 

nakládat se svými přednostmi, kompetencemi i limity, emocemi i stresovou zátěží. Supervize 

obecně je služba zaměřená na podporu pracovníků a rozvoj jejich pracovních kompetencí, jejich 

profesní růst. Supervizor není v pozici nadřízené autority, nemá žádnou výkonnou moc a není ani 

nositelem jednoznačných řešení a postojů.  

Supervize je vhodná v případech, kdy je pedagogický pracovník vystaven např. nějaké náročné 

situaci, kterou je pro něj obtížné zvládnout či uzavřít nebo kde je potřeba hledat nějaký nový 

postoj, postup a běžně využívaná podpora kolegů nepostačuje či není možná (např. náročné etické 

dilema, zpracování náročné krizové situace, pocity únavy a vyčerpání atd.).  

Supervize může být zaměřena na: 

o Lepší porozumění dané situaci; 
o prohloubení prožívání; 
o uvolnění tvořivého myšlení; 
o rozvoj nových perspektiv profesního chování.  

 
Více informací o supervizi jako metodě práce se můžete dočíst na www.supervize.eu. 
 
 

Nabízené formy supervize pro pedagogy: 

 

o INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE  

Probíhá na základě domluvy s pedagogem, je možné ji využít jednorázově nebo opakovaně. 

Cena za hodinu supervize je 600,-. 

 

o TÝMOVÁ SUPERVIZE 

Určena celým týmům pedagogů, managementu školy.  

Cena za hodinu supervize je 800,-. 

http://www.supervize.eu/
http://www.kotva.cppt.cz/individualni-supervize-pro-pedagogy
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o EXTERNÍ SKUPINOVÁ SUPERVIZE - JAK CHUTNÁ SUPERVIZE 

Jedná se o bezplatnou službu. 

Termíny: 1. 11. 2016 a 15. 3. 2017, vždy od 15:00 do 18:00. Je možné účastnit se jednoho nebo 

obou setkání. 

 

Kapacita: Supervize se bude konat za účasti minimálně 3 pedagogů. Maximální kapacita skupiny je 

7 účastníků.  

 

Supervizní skupina se věnuje případové supervizní práci, tzn. reflexím situací, s nimiž se jako 

pedagogové či pedagogičtí pracovníci členové skupiny ve své praxi setkávají, sdílet zkušenosti, 

obtíže i úspěchy. Účastníci mohou za podpory skupiny kolegů bezpečně sdílet náročné situace 

ze své práce, hledat optimální způsoby postupu při jejich řešení a zvládání. Supervizní práce se 

věnuje situacím spojených s žáky, rodiči, kolegy, či sebou samým. V supervizi se profesionálové učí 

prostřednictvím reflexí pracovních situací svých i kolegů vědoměji a dovedněji nakládat se svými 

přednostmi, kompetencemi i limity, emocemi, stresovou zátěží. Supervize je služba zaměřená 

na podporu pracovníků a rozvoj jejich etických a pracovních kompetencí. Supervizor není v pozici 

nadřízené autority, nemá žádnou výkonnou moc a není ani nositelem jednoznačných řešení 

a postojů.  

Uzavírka přihlášek je 17. 10. 2016 (pro termín 1. 11. 2016) a 28. 2. 2017 (pro termín 15. 3. 2017).  

http://www.kotva.cppt.cz/externi-skupinova-supervize-pro-pedagogy
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SEMINÁŘ NA KLÍČ 

 

Vzdělávací a podpůrná aktivita reagující přímo na potřeby zadavatele. 

 

Určen celým pedagogickým sborům či skupinám pedagogů z jedné školy, rodičům, pěstounům, 

pracovníkům neziskových organizací. 

Téma semináře si volí instituce sama na základě svých aktuálních potřeb v oblasti prevence 

rizikového chování.  

Inspirací pro vaši volbu mohou být okruhy oblastí nebo nejčastěji probíraná témata jako např.: 

bezpečné klima třídy, prevence šikany, rozpoznání projevů šikany, postupy šetření a řešení školní 

šikany, práce s třídním kolektivem, školní pravidla, práce s pravidly, třídnické hodiny, komunikace 

mezi žáky a pedagogy, komunikace s rodiči, drogy, psychohygiena učitele, autorita učitele. 

Forma i rozsah semináře se přizpůsobí aktuálním požadavkům. Minimální časová dotace je 

4 výukové hodiny.  

Cena: Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu a místa konání.  

2.800,- / 4 výukové hodiny 

3.400,- / 6 výukových hodin 

4.000,- / 8 výukových hodin 

4.600,- / 10 výukových hodin 

5.200,- / 12 výukových hodin 

5.800,- / 14 výukových hodin 

V případě konání semináře na půdě školy je k ceně připočítán pásmový tarif dle platného 

ceníku služeb P-centra.  
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IMPLEMENTAČNÍ KURZ PRO TÝMY PEDAGOGŮ 

 

Vzdělávací a podpůrná aktivita pro tým pedagogických pracovníků odpovědných za koncepci 

a provádění primární prevence na škole. 

Cílem je pomoci škole vytvořit funkční systém pro realizaci efektivní primární prevence rizikového 

chování a řešení problémových situací, prostřednictvím konzultací a supervize.  

Rozsah: 45 hodin po dobu 1 školního roku, tj. 18 hodin konzultace + 24 hodin supervize + 3 hodiny 

dle výběru školy (konzultace nebo supervize) 

Forma: 

Konzultace se zaměřují na metodickou podporu rozvoje konkrétních kompetencí a strategií 

prevence i řešení rizikového chování na konkrétní škole (tvorba Minimálního preventivního 

programu, programu proti šikanování, krizového plánu, revize školního řádu, témata z pedagogické 

praxe např. rozhovory s rodiči, atd.).  

Supervize se zaměřuje na podporu fungování preventivního týmu, reflexi procesu řešení 

konkrétních náročných situací ve škole či jejich týmové přípravy, dále na vztahy v týmu, 

pedagogickém sboru, se žáky i rodiči, duševní hygienu práce, hranice kompetencí a osobní 

a pracovní sféry pedagoga a na další oblasti a témata, která se v souvislosti s prací týmu objevují.  

Termín: Září až červen, tj. jeden školní rok. 

Cena: 33.000,- / škola (preventivní tým školy) 
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DALŠÍ SLUŽBY P-CENTRA 

 

Služby jsou certifikované dle standardů MŠMT. Není-li uvedeno jinak, poskytujeme služby zdarma. 

 

Dlouhodobý program primární prevence: program pro třídní kolektivy druhého stupně 

základních škol zaměřený na prevenci rizikového chování a podporu životních dovedností. Probíhá 
za aktivního zapojení pedagoga, 4 školní roky. Program je spolufinancován školou. 

Roční program primární prevence: program pro všechny třídní kolektivy zaměřený na prevenci 

rizikového chování a podporu životních dovedností. Probíhá za aktivního zapojení pedagoga. 
Program je spolufinancován školou. 

Mapování: služba pro pedagogy pomáhající zorientovat se v situaci ve třídě, ve škole, vztazích 
mezi žáky a klimatu. 

Program pro ohrožené kolektivy: program pro třídní kolektivy, které čelí změně vnějších 
podmínek a pro ty, kde žáci v důsledku sociálního nebo zdravotního znevýhodnění potřebují větší 
podporu přizpůsobenou jejich potřebám. Zejména pro takové třídy, kde je větší pravděpodobnost 
problémů v komunikaci mezi žáky i s pedagogy, zvýšený počet žáků se specifickými potřebami, se 
sníženou odolností vůči manipulaci. Probíhá za aktivního zapojení pedagoga. 
 

Program pro kolektivy s projevy rizikového chování: program pro třídní kolektivy, kde 
pedagogové zjistili nebo předpokládají některou z forem RCH. Zejména pro takové třídy, ve kterých 
se vyskytly potíže ve vztazích mezi žáky, je zde přítomno urážení, ztížená komunikace mezi žáky 
a pedagogem, případně záškoláctví, užívání návykových látek, gambling, netolismus apod. Probíhá 
za aktivního zapojení pedagoga. 
 

Krizová pomoc škole: služba určená žákům a pracovníkům školy v krizové situaci či kontextu 
traumatu (v souvislosti s úmrtím v blízkém okolí či jinou ztrátou, prožitkem násilí či jiného neštěstí 
nebo jejich svědectvím).  

Individuální a rodinné poradenství: Práce s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými, kteří jsou 
ohrožení rizikovým chováním a jeho důsledky, s jejich rodiči a rodinami, osobami blízkými 
a angažovanými 

STAND-BY: on-line komunikační platforma pro děti a mladé lidi rizikově užívající internet a sociální 

sítě, případně pro ohrožené patologickým hráčstvím, včetně zajištění návazné péče. 
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P-CENTRUM  

 

P-centrum, středisko primární prevence, CPPT, o. p. s. v Plzni, poskytuje komplexní služby v oblasti 

specifické primární prevence rizikového chování.  

 

Poslání 

Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální 

selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Našimi aktivitami pomáháme dětem 

i dospělým připravit se a zvládat náročné životní situace spojené s obdobím dospívání a životních změn. 

Vedeme mladé lidi k zodpovědnému rozhodování. 

 

Okruh osob, kterým služby poskytujeme 

o běžné třídní kolektivy základních a středních škol bez dalších rozlišovacích kritérií 

o třídní kolektivy zvýšeně ohrožené rizikovým chováním a jeho důsledky 

o děti, dospívající a mladí dospělí ohrožení rizikovým chováním a jeho důsledky 

o pedagogové, pedagogičtí pracovníci a další pracovníci školy 

o rodiny, osoby blízké a osoby jednající v zájmu dítěte 

 

Hlavní cíle naší práce 

o předcházení vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí, dospívajících a mladých dospělých; 

o podpora dobrého rozhodování vzhledem ke svým potřebám i možnostem;  

o podpora schopnosti zdravě prosazovat své zájmy a potřeby v rámci rodiny, školy, vrstevnické 

skupiny a širší komunity; 

o společné hledání zdrojů k řešení obtížných situací a posilování silných stránek dětí, mladých lidí, 

rodin a pedagogů; 

o posilování kompetencí pedagogů v primární prevenci. 

 

Principy naší práce

o Rovný přístup; zapojení a spolupráce; bezpečí; partnerství; odbornost; respekt; informovanost. 
 



 

10 

 

 

 

 

www.standby.cppt.cz 
 

Projekt Standby jsme vytvořili pro mladé lidi. Je zaměřen na jejich vztah k virtuálním technologiím, 

používání internetu s rozmyslem. Pomáhá uvědomit si, jestli čas strávený on – line je pod jejich kontrolou. 

Vyznat se v tom, jaká je hranice, za kterou už moderní komunikační technologie řídí nás a ne my je. 

Standby je možnost, jak se zastavit a podívat se na vlastní vztah k virtuální realitě. Příležitost pro děti i 

rodiče zorientovat se v sobě a naučit se zodpovědně se rozhodovat.  

 

http://www.standby.cppt.cz/
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Jste začínající metodik a chcete se zorientovat? Máte zájem o účast ve Specializačním kurzu 

prevence rizikového chování? Chcete objednat seminář pro pedagogy z vaší školy? Máte zájem 

o téma z oblasti primární prevence rizikového chování, které není v naší nabídce? Na vaší škole se 

často setkáváte s konkrétním rizikovým jevem a chcete se o této problematice dozvědět více? 

Máte nebo chcete na škole vytvořit preventivní tým a potřebujete pomoc? Máte zájem vyzkoušet 

si pracovat pod supervizí? Potřebujete více informací k nabízeným službám? Máte další dotazy? 

     
Kontaktujte nás! 

 

 

 

KONTAKT 
 

 

Adresa:  P-centrum, CPPT, o. p. s. 

Plachého 6, 301 00 Plzeň 

Web:  www.kotva.cppt.cz 

www.cppt.cz  

Telefon:  377 220 325  

Mobil:  731 183 394 

E-mail:  vzdelavani@cppt.cz 

Koordinátorka vzdělávání: Ing. Michaela Šilhavá 

http://www.kotva.cppt.cz/
http://www.cppt.cz/
mailto:vzdelavani@cppt.cz

