
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

http://www.map-havirov.cz nebo https://www.facebook.com/MapHavirovII

Kontakt:
Ing. Monika Miškaříková,
implementační manažer projektu

+420 596 803 189

miskarikova.monika@havirov-city.cz Online přihláška:  ZDE

Nabízíme Vám ZDARMA interaktivní prožitkové programy pro žáky základních škol

(1x program pro I. stupeň ZŠ a 1x program pro II. stupeň ZŠ) jako primární prevenci

rizikových jevů jejich chování na ZŠ zaměřené na informování o vybraném tématu

s cílem minimalizovat rizika projevů chování a přispět tak k rozvoji jejich pozitivního

sociálního chování a psychosociálních dovedností.

Rozsah: 1x 2 vyučovací hodiny / 1 program

8:00-9:30 hod. (pro I. stupeň ZŠ) a 10:00-11:30 hod. (pro II. stupeň ZŠ)

Forma: interaktivní prožitková beseda, diskuze, modelové situace, hra, práce

ve skupinách, práce s příběhem

Možnosti: 1x program pro I. stupeň (výběr z tématu) a 1x program pro II. stupeň

v jednom zvoleném termínu

Místo: škola

Doporučení: účast třídního učitele

třídní kolektiv do 30 žáků

http://www.map-havirov.cz/
https://www.facebook.com/MapHavirovII
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLAnCHoMSP3xv8hUfmwNukTg0hag0ip8zodylMTSyaUD1Cyw/viewform


Interaktivní zážitkový program zaměřený na uvědomění si 
podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský 
život.

Cíl programu: učit děti být dobrým kamarádem, naučit se 
rozpoznat nevhodné chování a omluvit se za ně, ale také 
i udržet tajemství a důvěru.

Vztek a agresivita bývají často součástí životů mnoha dětí, 
a proto by se měly naučit, jak s ním zacházet. 

Cíl programu: ukázat dětem, jak se mohou lépe 
vyrovnávat se svým strachem, hněvem a frustrací, a také 
zjistit, jak lze řešit konflikty s druhými konstruktivně.

Předsudky uzavírají možnost komunikace, zvyšují strach, 
vzbuzují xenofobii, stupňují napětí, nesou nebezpečí 
konfliktu. Na druhé straně vedou k pocitu nadřazenosti, 
v extrému i k projevům rasismu.

Cíl programu: zaměřit se na důležitost života bez 
předsudků a poukázat na jedinečnost každého člověka.

Preventivní program č.1

BÝT DOBRÝM KAMARÁDEM
pro 1., 2., 3. nebo 4. třídu

Preventivní program č.3

JINÝ NEZNAMENÁ DIVNÝ
pro 6., 7., 8. nebo 9. třídu

Preventivní program č.2

KDYŽ TO VE ME VRE 
- jak zvládat agresivitu
pro 3., 4. nebo 5. třídu

PROGRAMY PREVENCE pro 1. stupeň ZŠ:

PROGRAMY PREVENCE pro 1I. stupeň ZŠ:


