
 
číslo aktivity: 3.1.3  
priorita:  3 Osoby ohrožené sociálním vyloučením  
opatření: 3.1 Sociální prevence  
odpovědná osoba, instituce: Bc. Markéta Exnerová, DiS. / Centrum primární prevence 
Semiramis o.s.  
 
název aktivity: Program dlouhodobé primární prevence (DPP) na ZŠ v Mnichově 
Hradišti 
 
popis aktivity:  
Jedná se o dlouhodobé působení na žáky obou základních škol v Mnichově Hradišti, které začíná 
v šestém ročníku a postupuje s ním až do ročníku devátého. To znamená, že se s každou školní třídou 
pracujeme návazně 4 roky.  
 
Program je určen vždy pro jednu školní třídu, se kterou se dvojice lektorů setkává vždy jednou za 
školní pololetí – tzn. dvě tříhodinová setkání za jeden školní rok. Programu se aktivně účastní i třídní 
učitel dané školní třídy.  
 
Program DPP je veden interaktivní formou, s využitím řady psychosociálních her, technik a zážitkové 
pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se žákům snažíme předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, 
pravdivé informace o různých formách rizikového chování a v průběhu celého Programu DPP 
pracujeme s tématy jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní 
mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, 
stresovými situacemi apod. 
 
Program DPP doplňuje Minimální preventivní program (dále jen MPP) školy a je součástí místního 
komunitního a regionálního preventivního působení.  
 
Program DPP realizovaný Centrem primární prevence Semiramis o.s. na základních školách 
v Mnichově Hradišti je naší organizací v současné době kontinuálně realizován na dalších více než 
30ti základních školách Středočeského a Královéhradeckého kraje.  
 
Reference na činnost Centra primární prevence Semiramis o.s. lze získat u následujících osob: 
PhDr. Pavla Doležalová - ředitelka odboru prevence, speciálního školství a institucionální 
výchovy MŠMT ČR, +420 234 811 279, pavla.dolezalova@msmt.cz 
 
Jarmila Sáchomská – protidrogový koordinátor města Mladá Boleslav 
+420 721 574 004, sachomska@mb-net.cz 
 
PhDr. Lenka Skácelová – garant programu DPP – skacelova@pppbrno.cz 
 
 
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 9/2009 konec (měsíc/rok): 6/2010 (neuvažuje se o 
ukončení programu, ten bude nadále kontinuelně realizován) 
  
finance: celkové náklady: 32.000 
  zdroje:   MŠMT– 16.000 
     Město Mnichovo Hradiště – 16.000 
dokumentace: projekt Dlouhodobé primární prevence realizovaný na základních školách  v 
Mnichově Hradišti je v souladu s Národní protidrogovou strategií, krajskou protidrogovou 
strategií SK a strategiemi MŠMT ČR.  
 
 
 



Výstupy: 
• POSTUPNÉ POKRYTÍ DALŠÍCH TŘÍD II. STUPNĚ V PROGRAMECH DPP. Program 

na sebe navazuje od šestého do devátého ročníku. Dlouhodobě se tedy plánují, společně se 
školou, efektivní přístupy k jejich žákům, provádí se doplňování výuky programem (tam, 
kam kompetence škol již nedosahují), podporují se zavedené procesy, které se odehrávají 
v dané škole apod.  

• Využívání tzv. „PREVENTIVNÍHO SERVISU“ ze strany základních škol. Jeho obsahem 
je podpora škol v psaní projektů, pravidelné setkávání školních metodiků prevence, jejich 
vzdělávání, pomoc při tvorbě Minimálních preventivních programů, vzdělávací semináře 
pro pedagogy apod. 

• INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍMI UČITELI. 


