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Styly mládeže – aneb mám ve třídě žáka/kyni s jinakostí
Mgr. Martina Kekulová (Společně k bezpečí)
- Stručný přehled stylů mládeže a subkultur
- Praktické postřehy – mám ve třídě žáka/kyni s jinakostí
- Přednosti a rizika stylů mládeže a subkultur ve třídě
- Doprovodné téma: 

Hodnotový systém
Sebepoškozování
Právní vědomí

- Konkrétní možnosti využití interaktivních aktivit přímo při práci se třídou

Využití potenciálu umění v oblasti primární prevence poruch chování na základní škole - úvod
MgA. Lukáš Kobrle (Umělecká agentura AMBROZIA o. p. s., Hradec Králové)
Příspěvek upozorní na letitý problém nevyváženosti mezi racionálním a emocionálním poznáváním
světa na základních školách v České republice. Bude zdůrazněna důležitost emocionálního poznávání
v rámci  primární  prevence.  Emocionální  poznávání  je  na  školách  realizováno  převážně  formou
umělecko-výchovných  předmětů.  Příspěvek  poukáže  na  nedostatky  ve  výuce  těchto  předmětů  a
navrhne  možnosti  jejich  rozšiřování  a  zkvalitňování  v souvislosti  se  změnami  v kurikulárních
dokumentech, financování školství a v Zákoně o pedagogických pracovnících. Na konkrétním příkladu
bude představen model, v rámci kterého pilotní základní škola v Hradci Králové zapracovala do svého
školního vzdělávacího programu nový předmět Estetická výchova, který v sobě originálním způsobem
propojuje vzdělávací  obsahy předmětů:  Hudební výchova, Výtvarná výchova,  Dramatická výchova,
Taneční  a  pohybová výchovy  a  Filmová/Audiovizuální  výchova.  Příspěvek  zhodnotí  téměř čtyřleté
praktické fungování projektu a upozorní na jeho výsledky v oblasti práce s žáky s poruchami chování.
Problematiku uvede do kontextu s aktuálním posilováním integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami na základní školy.

Využití potenciálu umění v oblasti primární prevence poruch chování na základní škole - workshop
MgA. Lukáš Kobrle (Umělecká agentura AMBROZIA o. p. s., Hradec Králové)
Účastníci  workshopu si  na vlastní  kůži  vyzkouší práci s tzv.  strukturovaným dramatem s tematikou
řešení náročné životní situace. Po prožitkové části (cca 90 minut) bude následovat reflexe zážitků a
didaktický  a  metodický  rozbor  dramatické  struktury  (dle  zájmu  45  -  60  minut).  Účastníci  by  po
rozboru  měli  být  schopni  sami  realizovat  toto  konkrétní  drama  na  elementární  úrovni  na  svých
školách s žáky. Drama lze zařadit a použít v rámci primární prevence ve výuce na ZŠ od 4.  do 9. třídy.
V závěru rozboru bude zájemcům doporučena literatura pojednávající tuto metodu práce se skupinou
a také scénáře dalších příběhů, které je možné využít. Doporučíme i společnosti (tzv.  dramacentra),
jejichž lektoři mohou podobný styl práce na školách s žáky odborně zrealizovat.

HIV / AIDS ve světle minulosti, současnosti a budoucnosti
Bc. Jiří Stupka, DiS. (Státní zdravotní ústav Praha)
Podmínky pro primární  prevenci  v oblasti  HIV/AIDS v ČR se rok od roku zhoršují.  Toto tvrzení  je
myšleno především tak,  že na prevenci  v oblasti  HIV/AIDS je vyčleněno v dotačních programech,
oproti předchozím letům, menší množství finančních prostředků. Počet nově infikovaných osob virem
HIV v ČR neustále stoupá a v posledních letech dochází k rychlému nárůstu. Oproti tomu, podpora
preventivních programů a aktivit v oblasti HIV/AIDS stagnuje, jak ze strany MZ ČR, tak ze strany MŠMT
ČR,  a  to  i  v  případě,  že  do  dotačních  programů  jsou  podány  projekty,  které  jsou  dlouhodobě
realizované, kladně hodnocené a výsledky programů studií podložené, dotace na tyto programy jsou
nedostatečné. Na druhou stranu jsou mnohdy finančně podpořeny projekty, které nemají zdaleka



takovou kvalitu a jejich realizace je pouze formou zábavy bez kvalitní edukace. Paralelní svět mezi
zdravotnickou  a  školskou  prevencí  musí  být  propojen,  nejen  spoluprací  na  tvorbě  kvalitních
preventivních programů, ale i po stránce financování programů, a především vše musí být podpořeno
formou osobních kontrol při jejich realizaci.

Bezpečná třída – mýtus, o kterém všichni sní, nebo možná realita?  porušovala?
Mgr. Tereza Berková (Semiramis, z. ú)
Třída, ve které je možné se cítit jako její platný člen. Třída, ve které je možné mluvit o věcech, které 
nejsou snadné. Třída, ve které je možné sdílet běžné radosti. Třída, ve které je možné zkoušet nové 
věci, role, situace. Třída, ve které není ohrožující se ztrapnit, nebo udělat chybu. Třída, ve které se 
dobře učí, ve které se dobře žije. Třída snů. 
Jak se svému snu alespoň trochu přiblížit? 
Tímto tématem se zabývá workshop, který už někteří na KVP mohli zažít. Vítáni jsou jak ti, kteří ho 
ještě nezkusili, ale známé tváře, které si chtějí připomenout, co slyšely, zažily a zkusily před dvěma 
lety. Budeme se podrobně dívat na oblast vědomého vytváření bezpečného prostoru, 
prostřednictvím navazování kvalitního otevřeného vztahu s žáky. Podíváme se na své vlastní nastavení
a projdeme i základní tipy, jak bezpečí podpořit. 
Kapacita max. 15 účastníků

Jak na pravidla, aby nebyla jen od toho, aby se porušovala?
Mgr. Tereza Berková (Semiramis, z. ú)
Práce s pravidly je stěžejním prvkem pro bezpečné prostředí skupiny. Potřeba limitu a pevných 
hranice je nezbytná pro zdravý vývoj jedince. Jak zajistit, aby práci s třídními pravidly žáci přijali za 
svou a nebyla jen otravnou povinností, kterou učitelé a jiní dospělí přípomínají? Jak pravidla vytvořit, 
aby byla živým organismem, členem třídy, aby sami žáci měli chuť o nich mluvit a vnímali je jako 
podstatnou součást školního života? 
Workshop je zaměřen na praktické zkoušení práce s tvorbou pravidel a jejich následné využívání 
praxi. Účastníci se budou moci zastavit a podívat se na své vnitřní nastavení a postoj vůči pravidlům, 
který s sebou do třídy vnášejí. Workshop je určen zejména pedagogům působícím na 2. stupni ZŠ. 
Kapacita max. 15 účastníků

Symbolon - hra s obrazy a trénink čtení symbolů
Mgr. Pavel Klíma (PPP pro Prahu 3 a 9, Praha 3)
Workshop pro max.  14 účastníků zaměřený na seznámení s  karetním systémem Symbolon,  který
nabízí  možnosti  práce  s  jedincem/skupinou  ve  svém  symbolickém  potenciálu.
Karetní systém Symbolon se skládá z čistých archetypů, které se následně kombinují a nabízí tak škálu
až 78 obrazů. Výhody práce s obrazem mohou skupině přinášet inspiraci, alternativní komunikační
kanál,  možnost  práce  s  obrazovou  projekcí  situace  účastníka  programu,  podporu  při  sdílení.  
Během  setkání  se  pokusíme  zdokonalovat  dovednost  všímavosti,  popisu  obrazu  na  faktické  i
symbolické  úrovni.  Lze  společně  hledat  průniky  mezi  jednotlivými  typy  rizikového  chování  a
obrazovým vyjádřením na jednotlivých kartách.  Rád bych Vám nabídl  inspiraci  pro  práci  se  svojí
třídou, při realizaci prevence rizikového chování během třídnických hodin apod. Těším se na setkání s
Vámi.


