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1 Úvodní slovo 
Milí členové spolku, sympatizanti a příznivci, 
vážení čtenáři výroční zprávy spolku Prevalis, z. s. 
 
Dovolte mi, abych Vás na stránkách této Výroční zprávy seznámil s činností naší             
organizace, Prevalis, z. s., v roce 2018. 
 
Jeho začátek (resp. konec roku 2017) byl opravdu nečekaný. Výbor pro udělování            
certifikací při MŠMT rozhodl o konání tzv. dohlídkového šetření programů všeobecné           
a selektivní prevence. Důvodem byla pochybnost, zda naše organizace splňuje          
Standardy poskytovatelů programů primární prevence. Pro Prevalis dopadlo        
dohlídkové šetření 23. 3. 2018 příznivě. Výbor pro udělování certifikací naší           
organizaci ponechal certifikáty odborné způsobilosti. V Informaci z května 2018          
Národního ústavu pro vzdělávání je uvedeno: “bylo prokázáno, že odborná          
způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s          
požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské       
primární prevence rizikového chování”. 
 
Prevalis, z. s. pokračoval v dlouholeté realizaci programů primární prevence. Po           
loňském pilotním ověřování programu indikované prevence byly upraveny        
dokumenty Koncepce realizace indikované prevence a doplněn Operační manuál.         
Prevalis, z. s. se tak připravuje na řádnou certifikaci programů primární prevence na             
konci roku 2019. Na konci jara jsme naše programy poradenství prezentovali na            
semináři Dítě v krizi, který se koná tradičně v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro              
děti a mládež ve Zlíně. V září pak na Dnu neziskových organizací v Praze 5 na pěší                 
zóně Anděl. 
 
V předvelikonočním období proběhly Dny prevence v Ostravě v prostorách velkého           
sálu hotelu Nikolas. V tomto hotelu získal Prevalis nové zázemí pro své vzdělávací             
programy v Ostravě. 
 
Na začátku léta se v Praze uskutečnil již 2. ročník Letní školy prevence a na konci                
září již 14. Dny prevence (tuto konferenci realizujeme již od roku 2011).  
 
Všem spolupracovníkům děkuji za pracovní úsilí, podporu a loajalitu. Všem členům a            
sympatizantům pak za jejich přízeň, podporu a pomoc. 
 
 
Mgr. Miroslav Hricz 
ředitel Prevalis, z. s. 
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2 Historie spolku 
Prevalis, z. s. byl založen v roce 2010 jako občanské sdružení a hned v tomto roce                
získala organizace akreditaci MŠMT v režimu DVPP. Od roku 2010 hned realizuje            
vzdělávací programy zejména v Ostravě, Praze (ale též v Plzni, Olomouci a Brně). 
Od roku 2011 pořádá Prevalis konferenci DNY PREVENCE v Ostravě a v Praze. V              
roce 2018 proběhl již 8. ročník. 
V letech 2011 - 2013 byla naše organizace spolupořadatelem Fóra výchovy ke            
zdraví (resp. Fóra zdraví ve vzdělávání) v Benešově.  
V letech 2012 - 2018 byl Prevalis spolupořadatelem semináře Dítě v krizi ve Zlíně. 
Od roku 2012 je Prevalis, z. s. realizátorem programů primární prevence ve školách.             
Programy všeobecné a selektivní prevence získaly v lednu 2015 certifikát MŠMT. 
Od roku 2015 realizuje akreditované specializační studium pro školní metodiky          
prevence, na podzim 2018 byl zahájen již čtvrtý běh. 

3 Poslání a cíle spolku 
Hlavním posláním spolku je veřejně prospěšná činnost, hlavní aktivitou je realizace           
školské primární prevence rizikového chování, akreditovaného vzdělávání v oblasti         
prevence rizikového chování a inovací ve vzdělávání a realizace aktivit na podporu a             
ochranu zdraví a podporu pohybových aktivit. 
 
Prevalis, z. s. vykonává následující činnosti:  
 

● realizuje akreditované vzdělávací programy pro pedagogy; 
● realizuje programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách; 
● nabízí poradenství v rámci programu indikované primární prevence; 
● pořádá konference DNY PREVENCE (součástí je sekce Šance pro zdraví); 
● realizuje Specializační studium pro školní metodiky prevence; 
● je partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně; 
● realizuje Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost. 
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4 Aktuální základní informace o Prevalis, z. s. 

Úplný název: Prevalis, z. s. 
Právní forma: spolek 
Sídlo: Pod Klamovkou, 1268/3, 150 00 Praha 5 
IČ:/ DIČ: 22854771 / CZ22854771 
Registrace: MV ČR 29. 9. 2010 pod č. j. VS/1-1/81401/10R 
Spolkový rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka L21968 
Akreditace MŠMT v režimu DVPP: č. j. 32 326/2010-25 
URL: www.prevalis.org 
E-mail: prevalis@prevalis.org 
Telefon: +420 777 763 579 
Bankovní spojení: 2900359069/2010, Fio banka, a. s. (CZK) 
 

Struktura spolku Prevalis 
 
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je shromážděním všech členů           
spolku. 
Rada spolku je řídícím orgánem. Řídí činnost spolku v období mezi jednotlivými            
členskými schůzemi. Rada volí a odvolává ředitele spolku. Ten je statutárním           
orgánem. Ředitel spolku má právo jmenovat statutární zástupce s plnými nebo           
omezenými možnostmi jednat jménem spolku navenek. 

 
Ředitel spolku: Mgr. Miroslav Hricz 
 
Rada spolku: Mgr. Miroslav Hricz  

Bc. Jiří Stupka, DiS. 
Ing. Ilona Hriczová 

 
Vedoucí Centra primární prevence je Mgr. Bc. Klára Vožechová. 
Vedoucí Centra vzdělávacích programů je Mgr. Monika Hačecká. 
Vedoucí Centra fundraisingové podpory je Ing. Ilona Hriczová. 
Vedoucí Kanceláře Prevalis, z. s. je Jakub Hübner. 
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5 Činnost Prevalis, z. s. v roce 2018 
Hlavním aktivitou PREVALISu je realizace školské primární prevence rizikového         
chování, akreditovaného Programy jsou realizovány v prostorách škol. Dohledovou        
povinnost nad žáky vykonává přítomný pedagog. Zajištění bezpečnosti žáků je          
záležitostí školy. 
 
Program probíhá zpravidla v době školního vyučování. Je nabízen v takových          
časech, aby nenarušil plánovanou výuku, ale aby ji doplnil, stal se její součástí. Toho              
se dosahuje jednáním s odpovědnými zástupci škol ještě před započetím programu.           
Programy jsou inovovány s ohledem na aktuální potřeby zájemců o program. 
 
Realizací programů všeobecné prevence rizikového chování bylo osloveno        
cca 1 400 žáků škol, kde je program realizován. Realizovány byly dále růstové             
skupiny (selektivní prevence). Jedná se o skupiny, které napomáhají osobnostnímu          
rozvoji dětí. V programu dáváme dětem prostor trávit volný čas s vrstevníky a učit se               
skrze vztahy s nimi sociálním a emočním dovednostem. Skupiny probíhají formou           
interaktivních technik a her s využitím vrstevnického efektu, přičemž skupinová          
práce je založena především na zážitkových a sebepoznávacích technikách.         
Realizován byl také Program rozvoje třídního kolektivu (selektivní prevence). 
 
V roce 2018 byly realizovány tyto projekty: 

- Vzdělaný školní metodik prevence, vzdělaný pedagog 
- Činnost Centra primární prevence Prevalis, z. s. 
- Programy všeobecné a selektivní prevence Prevalis, z. s. - DPPP a Emoce do             

školy patří 
- Program všeobecné prevence Prevalis, z. s. - Dlouhodobý program primární          

prevence (DPPP) III.  
 
Programy prevence rizikového chování Prevalis, z. s. realizuje od roku 2012. Do            
ledna 2020 má platné certifikáty MŠMT pro všeobecnou a selektivní prevenci           
rizikového chování. 
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6 Plány organizace v roce 2019 
 
Hlavním plánem v roce 2019 je obnova certifikátů programů všeobecné a selektivní            
prevence a nová certifikace programů indikované prevence (předpoklad - listopad -           
prosince 2019). 
Dále je to realizace vzdělávacích programů jako doposud, akreditovat další témata           
(zejména výcviky pedagogů podporující rozvoj dovedností a schopností potřebných         
pro řešení nekázně, šikany a dalších situací vyplývajících z potřeb školního           
prostředí) a realizovat níže uvedené projekty zaměřené na prevenci rizikového          
chování: 
 

- Vzdělaný školní metodik prevence, vzdělaný pedagog 
- Činnost Centra primární prevence Prevalis, z. s. 
- Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování - program        

všeobecné prevence Prevalis, z. s. (DPPP) 
- Emoce do školy patří - program selektivní primární prevence Prevalis, z. s.            

(SPP) 
- Mluv se mnou - program indikované primární prevence Prevalis, z. s. (IPP) 
- Osvětové aktivity Prevalis, z. s. 
- Smysluplný volný čas - cesta ke zdravému životnímu stylu - pilotáž a tvorba             

dokumentace 

7 Rozvoj a zvyšování kvality služeb  
V zájmu rozvoje a zvyšování kvality služeb spolupracuje s celou řadou odborníků            
a s mnoha organizacemi. Členové a pracovníci se aktivně účastní odborných           
konferencí, seminářů, které Prevalis, z. s. pořádá či spolupořádá. Pravidelně se           
účastníme seminářů organizací: Společně k bezpečí, z. s.; Život bez závislostí, z. s.;             
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.; KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení)         
s.r.o., CZ.NIC, NIDV a NÚV. 
 

8 Finanční zpráva za rok 2018  
V roce 2018 obdržela organizace Prevalis, z. s. tyto dotace a granty: 
MHMP - 300 000 Kč 

- Programy všeobecné a selektivní prevence Prevalis, z. s. - DPPP a Emoce do             
školy patří 

MMO - 45 000 Kč 
- Program všeobecné prevence Prevalis, z. s. - Dlouhodobý program primární          

prevence (DPPP) III. 
 
Účetní závěrka je přílohou této výroční zprávy. 
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9 Slovo závěrem  
Realizace všech projektů uvedených v této výroční zprávě je výsledkem nejen           
usilovné práce pracovníků Prevalis, z. s., kteří si zaslouží velký dík, ale také             
výsledkem kvalitní spolupráce se školami, jejich řediteli a ředitelkami, učiteli,          
učitelkami a zejména školními metodiky prevence. 
 
Poděkování patří též všem příznivcům a sympatizantům.  
Vážíme si Vaší podpory i důvěry. 
 
Miroslav Hricz 
 
 
 
Vypracoval Mgr. Miroslav Hricz, ředitel Prevalis, z. s. 
 
Projednala rada spolku na své schůzi dne 30. června 2019. 
Projednala a schválila členská schůze dne 30. června 2019. 
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