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Tato brožura vznikla díky finanční podpoře města Kyjova.
Informace o preventivních programech jsou v souladu

s dokumentem "Akční plán prevence
města Kyjova na období 2018 - 2019".



Krok Kyjov, z.ú. nabízí lidem podporu osobního růstu
ke změně kvality života. Toto své poslání
naplňuje v programech:

Terapeutická resocializační komunita
Program následné péče
Agentura pro občany

Programům z oblast i pr imární prevence se věnuje 10 let.
V současné době nabízí programově ucelený systém
pro tyto věkové kategor ie:

1. žáci I. a II. stupně základních škol
2. student i I. a II. ročníků SŠ a OU
3. rodiče a pedagogové

Kontakt: 
Agentura pro občany
Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 324 557, 739 084 422

   

Krok Kyjov, z.ú.



KLIPPER 

PSYCHOSOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI
Program psychosociálních dovedností je určen žákům I. a II. stupně ZŠ. 
Pracuje s tématy osobnostního a sociálního rozvoje, jako jsou postoje, 
hodnoty, sebeúcta, sexualita, sebepoznání, komunikace, rozhodování apod.

KAMARÁD – přátelství, vztahy, hodnoty (1. - 5. tř.)

CESTOU DO ŠKOLY BEZPEČNĚ - co nás může potkat nejen cestou
do školy, správné rozhodování, zodpovědnost za sebe (1. - 2. tř.)

KOŠÍK PLNÝ ROZUMU – zdravý životní styl, správné stravování,
pohyb hygiena (1. - 3. tř.)

PRAVIDLA. A CO JÁ? – pravidla, jak a proč se jimi řídit,
slušné chování (3. - 5. tř.)

JAK CHRÁNIT SÁM SEBE – nebezpečné, krizové a rizikové situace,
jak s nimi zacházet, rozhodování (3. - 5. tř.)

S BATOHEM DO SVĚTA – co o sobě vím, sebepoznání, sebepojetí,
„vybavení“ do nového kolektivu (5. tř.)

1 přednáškový blok (2 vyučovací hodiny)
pro I. stupeň ZŠ 800 Kč



JAK CHRÁNIT SÁM SEBE II. – nebezpečné, krizové a rizikové
situace, jak s nimi zacházet, rozhodování (6. – 7. tř.)

MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ – kolektiv, postoje, vzájemná
tolerance (6. – 9. tř.)

ZÁVISLOST (NEJEN O DROGÁCH) – podpora správného rozhodování,
informovanost, fámy, postoje (6. - 9. tř.)

GAMBLING – rizikové hraní, sociální sítě, informovanost (7. – 9. tř.)

(NE)BEZPEČNÁ LÁSKA – partnerství, zodpovědný přístup
k sexuálnímu životu, hranice (8. – 9. tř.) 

NA CESTĚ – výbava dovedností jedince pro vstup do nového
kolektivu (9. tř.)

MLUV SE MNOU - MLUVME SPOLU – komunikační dovednosti,
postoje k autoritám, oceňování (9. tř.)

PRÁCE SE SKUPINOU – dlouhodobá práce s třídním kolektivem,
tematicky zaměřená dle potřeb skupiny (1. – 9. tř.)

1 přednáškový blok (2 vyučovací hodiny)
pro II. stupeň ZŠ 800 Kč

2 vyučovací hodin (po konzultaci s pedagogem)
min. 3 tematické bloky 800 Kč



PROGRAMY Z OBLASTI 
PRIMÁRNÍ PREVENCE

Program je zaměřen na podporu 
a osobnostní růst jednot livce. 
Pracuje na zvýšení tolerance mezi 
žáky, podporu zdravých vztahů 
ve třídě, posílení sebejistoty apod. 
Podporuje rozvoj dovedností 
jedince, jako je např. schopnost 
čelit sociálnímu t laku, komunikační 
dovednost i, asert ivní chování, 

Je určen:
a) žákům II.stupně základních škol
b)  studentům I.a II. ročníků 

středních škol a odborných 
učilišť

1 přednáškový blok (3 vyučovací 
hodiny) – 1000 Kč

HRA NA HRANĚ
prevence gamblingu

Je určen:
a) žákům 7.-9. tř. zákl. škol

1 přednáškový blok (2x3 vyučovací 
hodiny) – 2400 Kč

Krok Kyjov, z. ú., Agentura pro občany
Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 324 557, 739 084 422   

KLIPPER
SEZNAMOVÁK

DALŠÍ
PROGRAMY  



Krok Kyjov, z. ú., Agentura pro občany 
Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 324 557, 739 084 422   

PRO RODIČE
A VEŘEJNOST   PRO PEDAGOGICKÉ

PRACOVNÍKY
    

PROGRAMY Z OBLASTI 
PRIMÁRNÍ PREVENCE

CO DĚLAT KDYŽ
interaktivní beseda pro rodiče
(veřejnost) – téma voleno individuálně
dle potřeb školy, rodičů …

Cena za celý blok (2 hodiny)
- 1000 Kč       

CO DĚLAT KDYŽ
metodické vedení, konzultace s třídním
učitelem, metodikem prevence,
výchovným poradcem nad tématy
rizikového chování, se kterými se
ve třídních kolektivech setkávají.

Cena za celý blok (2 hodiny)
- 1000 Kč       



Charita Kyjov - NZDM klub Bárka
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 323 794, 777 128 849
email: barka@kyjov.charita.cz

Nízkoprahový klub Bárka, je zařízení poskytující sociální služby
a bezpečné zázemí pro trávení volného času dětem a mládeži
ve věku 11 - 26 let z Kyjova a blízkého okolí. Řídí se principem
nízkoprahovosti = snaží se o odstraňování bariér pro vstup,
jak fyzických, psychických, tak ekonomických, které by
mladým lidem mohly znesnadňovat vstup do klubu.
Nikdo nepotřebuje žádnou pozvánku či vstupenku,
může kdykoliv přijít i odejít. Veškeré sociální služby
a vybavení klubu jsou k dispozici zdarma
a prostředí je přizpůsobeno věku
cílové skupiny.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Bárka při Charitě Kyjov



Programy pro děti od II. stupně ZŠ
a střední školy (NZDM Bárka)

1. Besedy v Nízkoprahovém klubu Bárka:
– seznámení s činností klubu a jeho nabídkou
– využití volnočasového zázemí klubu
– metodická hra „Cesta labyrintem města“ na posílení
sociálních a komunikačních dovedností dětí

2. Preventivní program „Alkohol“:
Interaktivní program ve škole nebo v prostorách
klubu doplněný o videa a možnost vyzkoušení brýlí
simulujících opilost.

3.

Každý z uvedených bloků je určen max. pro 30 dětí
+ pedagogický doprovod.

Cena za 1 blok (2 vyučovací hodiny) je 800 Kč.

Preventivní program „Závislosti“:
Interaktivní program přímo ve škole nebo v prostorách
klubu zaměřený na závislosti v životě, zejména na:
– návykové látky
– PC, Internet
– energetické nápoje
– jídlo a sladkosti



Kontaktní centrum Kyjov při Char itě Kyjov již od svého 
vzniku v roce 1999 nabízelo jako jeden z programů Program 

pr imární prevence. Do tohoto programu patřilo pořádání 
přednášek, besed, diskusí pro žáky a studenty SŠ, SOU
na školách, zaměřené na drogovou problematiku. V současné
době se z finančních, a tím pádem i personálních důvodů,
více zaměřilo na nabídku:

- Besed v kontaktním centru, při kterých jsou studenti seznámeni
   s chodem centra a diskuze je zaměřena na rizika spojená s drogovou
   závislostí
- Přednáškových činností pro pedagogy
- Systematického vzdělávání pěstounů
- Prevence ve školkách

Kontakt: 
Bc. Jarmila Švábová
Vedoucí Kontaktního centra a Terénních programů 
Char ita Kyjov
Palackého 194, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 611 589, mobil: 777 805 002

KONTAKTNÍ CENTRUM
při Char itě Kyjov



Kontakt: 

MÝTY A FAKTA
O KONOPNÝCH DROGÁCH

Pro žáky ze ZŠ VII. - IX. třídy (13 - 15 let) bude nabízen interaktivní
program zaměřený na základní seznámení s pojetím závislosti.
Žáci budou mít možnost reálné zkušenosti rizikem problematiky
závislosti; bude věnována pozornost náhledu na rizikové formy chování
související s abúzem návykových látek a vzorcům užívání. Během
programu žáci získají informace o aktuálních otázkách spojených
s užíváním konopných drog - budou rozebírány mýty a fakta,
které se konopných drog týkají; žáci zároveň získají informace
o rizicích abúzu konopných drog, o možnostech první pomoci a pomoci
při potížích v okolí či u sebe, informace o tom, kde si ověřit zda jsou
jejich informace založené na pravdě či jde o mýty.  Koncepce programu
je interaktivní, zážitková, ve skupinové formě i formou plenárních
diskuzí k tématu.

KONTAKTNÍ CENTRUM při
CHARITĚ KYJOV

Cena za 1 blok (1,5 hodiny) nebo dvě vyučovací hodiny    1200 Kč

Mgr. Eva Rubášová
776 152 977, eva.rubasova@kyjov.charita.cz 

Bc. Jarmila Švábová 
777 805 002, jarmila.svabova@kyjov.charita.cz



 

ZÁKLADY DROGOVÉ
PROBLEMATIKY PRO
PEDAGOG. PRACOVNÍKY

pro studenty Sš a žáky 9. tříd, při které
jsou studenti seznámeni s jeho filozofií,
chodem a poskytovanými službami.
Diskuze je zaměřena na rizika
spojená s užíváním drog
 (závislost, HIV, hepatitidy, ...).

Dopady užívání drog.

Cena za 1 blok (1 hodina)    400 Kč aktuální informace z drogového 
prostředí, nové trendy v užívání 
(na požádání)

 Cena za vzdělávací program
 (1,5 hodiny)            1500 Kč

BESEDA V K-CENTRU

BESEDA V K-CENTRU



1.blok

Cena za vzdělávací program
(4 setkání á1,5 hodiny)       6000 Kč

Stávající témata je možno podle 
konkrétních požadavků a potřeb 
účastníků upravit, případně
vytvořit témata nová.

Kde hledat pomoc, legislat iva .

 Jak rozpoznat užívání drog
u blízké osoby, jak reagovat,
jak jednat a nepodporovat dítě
v užívání drog.

Jak vysvět lit dítět i, které máme
v pěstounské péči, že je rodič
závislý.
Vhodné materiály, literatura.

 Jednot livé typy drog, projevy
intoxikace, psychická a fyzická
závislost.

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  
PĚSTOUNŮ

Efekt ivní způsob komunikace
s dítětem užívajícím drogy.

Co dělat, když je rodič dítěte
drogově závislý, jak s ním
komunikovat.

2.blok



Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. vzniklo v květnu roku 
2012, ale histor ie činnost i sahá o několik let nazpět.
Na počátku činnosti se Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.
věnovalo pouze dětem od 6 do 15 let, později ale věkovou
kategorii rozšířilo i na děti předškolního věku.
V současné době z 
nabízí ve spolupráci s Kontaktním centrem program 
Prevence ve školkách.
Kontakt: 
Radek Šváb, vedoucí Centra pro rodinu, Palackého 64, 697 01 Kyjov

Bc. Jarmila Švábová, mobil: 777 805 002
mail: jarmila.svabova@kyjov.charita.cz

mobil: 728

 

759 816, mail: cprkyjov@ado.cz

CENTRUM PRO RODINU KYJOV,
obecně prospěšná společnost



PREVENCE VE ŠKOLKÁCH 1
(Kontaktní centrum + Centrum pro rodinu Kyjov)

Formou her a maňáskového divadla učí děti MŠ
a 1. tř. ZŠ, jak správně reagovat na různé situace:

postoj k alkoholu
cigaretám
drogám
setkání s neznámým člověkem
a jiné

Děti navštíví doktor Příroda a cestovatelka a budou
si s nimi povídat o jejich zdraví. Co může dětem škodit
a co jim prospívá. Budou se snažit dětem vštěpovat
dobré životní návyky. Představí jim Zemi Zdraví,
ve které žijí jen dobří přátelé našeho zdraví.
Dětem budou představeni Cigaretoví bandité,
lstivý Alkoholín nebo šelma Drogera . Bytosti,
které pronikají do našeho světa a chtějí se kamarádit
s dospělými lidmi. Celý program je interaktivní
a je proložen ukazovacími písničkami.

 

 

Cena za 1 blok (1,5 hodiny)
nebo 2 vyučovací hodiny

 
1200 Kč



PREVENCE VE ŠKOLKÁCH 2
(Kontaktní centrum + Centrum pro rodinu Kyjov)

Formou her a maňáskového divadla učí děti MŠ
a 1.tř. ZŠ, jak správně reagovat na různé situace:

postoj k šikaně
automatům a počítačovým hrám
nebezpečí na sociálních sítích

Mezi děti opět příjde doktor Příroda a cestovatelka.
Budou si s dětmi povídat o červu Šikany, Automatech
a nebezpečí, které se ukrývá na sociálních sítích.
Program bude přístupný až v druhé polovině roku 2019.

 

 

Cena za 1 blok (1,5 hodiny)  1200 Kč



NABÍDKA PŘEDNÁŠEK ACET

LEKTOR TOMÁŠ BÖHM

NABÍZENÁ TÉMATA:

SEX, AIDS
A VZTAHY

Případné dotazy na tel.: 731 144 022
email: tom.bohm@seznam.cz
www.acet.cz

pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ
Přednáška se zabývá prevencí 
v oblast i vztahů, sexuality 
a seznamuje žáky s r iziky 
onemocnění AIDS a přenosu
viru HIV. Program je možno
doplnit zhlédnutím tematického
filmu „Mezi nimi“.

 pro žáky 5. - 7. tříd ZŠ
Při tomto programu jsou žáci
seznámeni s problematikou
kouření – důvody kouření,
závislost, zdravotní důsledky
kouření, pasivní kouření atd.
To vše zajímavou a zábavnou
formou prezentace obsahující
kromě informací také různé
obrázky a videa.

MODERNÍ
JE NEKOUŘIT

 Cena za vzdělávací program
(2 výukové hodiny)           800 Kč
 ( s filmem 3 hodiny)          1200 Kč  Cena za vzdělávací program

(2 výukové hodiny)           800 Kč



NABÍDKA PŘEDNÁŠEK ACET

BOLEST - NEMOC
JMÉNEM ŠIKANA

pro žáky 5.-8. tříd ZŠ
Program ukazuje na nebezpečí
a důsledky fyzické i psychické šikany.
Jednotlivé body programu jsou tyto:
1. Co člověka bolí
2. Jak se cítí ponižovaný a ponižující
3. Jak se pozná šikana
4. Způsoby ubližování (šikany)
5. Kde k šikaně dochází
6. Kde hledat pomoc.
Program je možno doplnit
shlédnutím tématického filmu
„Mezi stěnami“.

 
pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ
Program seznamuje žáky s riziky
a nebezpečími, se kterými se mohou
setkat při používání internetu
a moderních médií. Žáci jsou
upozorněni na různá úskalí sociálních
sítí a vlastně všeho, co internet
nabízí (lživé informace, netolismus,
kyberšikana...).

SKRYTÁ
NEBEZPEČÍ
INTERNETU

 Cena za vzdělávací program
(2 výukové hodiny)           800 Kč
 ( s filmem 3)          1200 Kč

 Cena za vzdělávací program
(2 výukové hodiny)           800 Kč



NABÍDKA PŘEDNÁŠEK ACET

Přednáška je zdarma.

BIBLE A ČLOVĚK
21. STOLETÍ  

pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ
Žáci se seznámí s obsahem Bible,
zajímavostmi a odlišnostmi oproti
jiným náboženským spisům.
Povíme si o historii Bible jako takové,
jazykových překladech, o vzniku
Bible kralické a jejím významu
pro českou zemi. Součástí programu
je též práce s textem, ukázky
a prohlídka Biblí v originálních jazycích
i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. 



 1-2 vyuč. hod. - ZŠ, SŠ,
2 hod. - rodiče, pedagogičtí pracovnící

 
cena individuální

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ
PROSTŘEDNICTVÍM IT TECHNOLOGIÍ

Kyberkriminalita a kyberšikana pro: základní školy,
střední školy, rodiče, pedagogické pracovníky
a odbornou veřejnost.

Obsah:
1) Seznámení se základními prostředky a pojmy –
informačních technologií. Z praxe kurátora
pro děti a mládež.
2)Detekce patologických vlivů na osobnost dítěte
3)Teoretické východisko kyberkriminality, kyberšikany
versus  praxe
4) Vybraná zákonná ustanovení
5) Právní vědomí v  „kyber“ prostředí
6) Mezioborová spolupráce v rámci systému
(školství, PČR, OSZ, OS)

Kontakt: Mgr. et Mgr. Kosová Lucie
mail: l.kosova@mukyjov
tel.: 518 697 485, mob.: 724 192 124



2400 kč/zákl. modul 

1200 kč/zákl. modul 

 základní modul 4 vyučovací hodiny
(možno rozdělit na dva bloky)

 

 v případě kolektivů do 15 osob (např. učitelské sbory)
možno školit 1 lektorem.
Dle libosti a požadavků můžeme
moduly ušít na míru.

 

PRVNÍ POMOC

Pro žáky II. st. ZŠ, studenti SŠ, učitelské sbory.
Teoretická+praktická výuka první pomoci vedená
dvěma lektory,  obsah: zhodnocení stavu postiženého,
přivolání ZZS, základní KPR, úrazová problematika,
nácvik KPR, stavění krvácení, traumatický pacient.

Kontakt: Bc. Ondřej Vymazal, DiS.   
Sídliště U Vodojemu 1270, 697 01 Kyjov
tel.: 777 023 748
e-mail: vymazal.ondra@gmail.com



Spondea, o.p.s. se aktivně podílí na realizaci programů
primární prevence pro žáky základních a středních
škol již od roku 2005.

KDYŽ DOMA
NENÍ DOMA 

pro žáky II. st. ZŠ
Jak rozpoznat domácí násilí, nefungující rodinné zázemí, motivace
dětí k vyhledání pomoci. Program je certifikovaný Národním ústavem
pro vzdělávání.

 Cena za vzdělávací program  
90 minut

650,- /1 třída
550,- /více tříd na téže škole

+ cestovné 2,50/km

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK
Spondea, o.p.s.

Kontakt: Spondea o.p.s.
Sýpka 25, 61300 Brno
tel.: 541 213 732
mail: vzdelavani@spondea.cz
www.spondea.cz



650,- /1 třída
550,- /více tříd na téže škole

+ cestovné 2,50/km

 Cena za vzdělávací program  
90 minut

1300,- program
+ cestovné 2,50/km

 Cena za vzdělávací program  
4 x 45 minut

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK
Spondea, o.p.s.

NÁSILÍ DO VZTAHU
NEPATŘÍ 

pro SŠ, VOŠ a VŠ
Jak rozpoznat rizikové chování
ve vztahu, diskuze o možnostech
řešení násilného chování ve vztahu
dvou maldých lidí, co je nebezpečné
pronásledování  a jak se mu bránit
motivace k vyhledání pomoci.
Program je certifikovaný
Národním ústavem pro vzdělávání.

 
pro SŠ, VOŠ a VŠ
Hněv je emoce, která modifikuje velké
množství energie. Tu lze přeměnit
v konstruktivní jednání nebo
destruktivní chování (agrese,
násilné chování). To, jak zaměřit,
usměrnit a řídit tuto energii
se lze naučit. Program je certifikovaný
Národním ústavem pro vzdělávání.

KONSTRUKTIVNÍ
ZVLÁDÁNÍ
AGRESE



NABÍDKA PŘEDNÁŠEK
Spondea, o.p.s.

650,- /1 třída
550,- /více tříd na téže škole

+ cestovné 2,50/km

 Cena za vzdělávací program  
90 minut

650,-/1 třída
550,-/více tříd na téže škole

+ cestovné 2,50/km

 Cena za vzdělávací program
  90 minut

VZTAHY MEZI
VRSTEVNÍKY  

I. a II. st. ZŠ ( žáci od 3. ročníku)
Téma kamarádství, vztahové
problémy mezi spolužáky,
vymezení pojmů vztah a druhy
vztahů, virtuální kamarádství,
manipulativnost, přizpůsobivost.

 
1. a 2. stupeň ZŠ ( žáci od 3. ročníku)
Co dělat, když má kamarád/ka trápení,
starosti - chodí s modřinami,
sebepoškozuje se, mluví o sebevraždě
apod. Program je přizpůsoben věku dětí.
Motivace k vyhledání pomoci.

KAMARÁD/KA
MÁ POTÍŽE



DOBROVOLNICTVÍ A EKOLOGIE

Krok Kyjov, z. ú. - Dobrovolnické centrum 
Miroslav Vymazal, 
tel.: 607 028 599, vymazal@oskrok.cz

 
program 45-90 minut          800 Kč/hod

 

Preventivní program Dobrovolnictví a ekologie
je zaměřený na aktivní životní styl a prevenci
konzumního života. Na konkrétních příkladech
chceme ukázat jak žít život, který nás naplňuje.
Představíme dobrovolnictví a enviromentální aktivity,
které pomáhají přírodě. Je určen pro děti starší 15 let.



PREVENTIVNÍ ČINNOSTI
Policie ČR

Nabízí preventivní přednášky pro žáky 8. – 9. tříd
základních škol, prvních ročníků středních škol a učilišť
v oblastech: 
- drogová problematika
- problematika extremismu

Přednášky jsou zajištěny pracovníky Policie ČR
s mnohaletou praxí v oblasti návykových a psychotropních
látek a oblasti extremismu. 

Zprostředkovává Město Kyjov. 

Kontakt:
nprap. Milan Jurča
tel.: 605 500 960
Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
tel.: 602 515 693 

Přednášky jsou zdarma pro všechny školy.
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