
Služby v oblasti primární prevence rizikového chování 

 Pravidelné pracovní schůzky školních metodiků prevence 

 Poradenství pro školy a individuální konzultace pro pedagogy (rizikové chování, práce se 

třídou), pomoc při řešení aktuálních problémů souvisejících s rizikovým chováním žáků. 

 Konzultace a metodická podpora k sestavování preventivních programů školy, případně 

dalších materiálů k primární prevenci. 

 Konzultace a metodická pomoc při tvorbě a realizaci projektů primární prevence. 

 Poskytování aktuálních informací v oblasti primární prevence rizikového chování, 

nabídka metodických materiálů pro pedagogy a výchovné pracovníky. 

 Poradenství rodičům v oblasti rizikového chování 

 Metodické konzultace v oblasti rizikového chování (klient, rodič, pedagog) 

 Individuální poradenství a konzultace 

 Programy všeobecné primární prevence rizikového chování, interaktivní besedy a 

programy sestavené na míru dle potřeb cílové skupiny. Cílovou skupinou jsou třídy bez 

vážnějších projevů rizikového chování. 

 Programy selektivní primární prevence určené problémovým třídám a kolektivům s 

narušenými vrstevnickými vztahy, případně s počátečním stadiem šikany. Na základě 

diagnostiky sociálních vztahů v těchto kolektivech a realizace intervenčního programu škola 

získá metodickou podporu a doporučení, jak se třídou pracovat. 

 Nabídka programů PRIPRE – dle organizačních možností PPP 

 Programy primární prevence pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – zaměřené na protidrogovou 

prevenci a formování zdravých postojů k rizikovému chování 

 Programy primární prevence pro žáky nižších ročníků středních škol zaměřené na 

prevenci HIV/AIDS, Poruchy příjmu potravy a prevenci dalšího rizikového chování 

 Práce se třídou na podporu pozitivního klimatu třídy (za přítomnosti učitele, který je 

nedílnou součástí skupiny) 

 Program primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ (primárně proškoleným zástupcům 

ZŠ) „Jak se (ne)stát závislákem" 

 Besedy pro 1. - 2. ročníky SŠ a druhý stupeň ZŠ dle potřeb a zájmu SŠ 

 Adaptační programy pro žáky 6. r. ZŠ 

 Interaktivní besedy pro rodiče předškolních dětí dle zakázky a aktuálních potřeb MŠ  

 

 

Kontakt na metodika prevence 

S případnými dotazy či objednávkami služeb prosím kontaktujte metodika prevence. 

Mgr. Taťána Zouzalová, metodik prevence 

Tel.: 415 652 323 

E-mail: tatana.zouzalova@pppuk.cz 

Konzultační hodiny pro školní metodiky prevence 

Dle předešlé osobní či telefonické domluvy. 

Na oblasti prevence participuje celý tým pracovníků PPP Louny. 

 
Aktuální informace 

Preventivní program PPP Louny 2018-2019  - vložit a zabalit PP Louny (viz příloha 1) 

Důležité kontakty 

 Kontakty na organizace  a odborníky - vložit a zabalit (viz příloha 2) 

mailto:tatana.zouzalova@pppuk.cz
https://www.pppuk.cz/soubory/ppp_litomerice/preventivni_program_ppp_ltm_2018_2019.pdf


 Další kontakty - viz katalog sociálních  služeb  - https://socialnisluzby.kr-

ustecky.cz/socialni-sluzby/ 

 

 
Další informace a metodické materiály či odkazy najdete na tomto webu v úseku 

Primární prevence (https://www.pppuk.cz/primarni-prevence). 


