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NÁZEV 
ORGANIZACE  

NÁPLŇ  kontakt CERTIFIKACE nebo AKREDITACE 

ACET ČR, o.s., 
+Čs. Armády 492, 
537 01 Chrudim  

Klíčová aktivita společnosti ACET je přímá 
práce s žáky na školách. Cílem je dosáhnout snížení 
rizikového chování žáků pomocí primární prevence. 
Tuto činnost dotváří a upevňují i aktivity a pomůcky 
jako tištěné materiály, konzultace a spolupráce s 
metodiky prevence, neformální setkání s žáky mimo 
půdu školy, navazující na dané téma. Realizované 
přednášky umožní žákům snadnější rozpoznání rizik, 
pojmenování a hledání východiska ze situace. Jedná se 
o zlepšení situace v prevenci sociálně negativních jevů 
na školách, spojení zkušeností a sil s ostatními subjekty 
zabývající se prevencí, budování společné sítě jako 
záchytných bodů pro eliminaci rizik.   

http://www.acet.cz Upřesňující rozsah udělené certifikace 
číslo: 03/16/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence se zaměřením na tyto typy 
rizikového chování: Šikana a extrémní projevy 
agrese, kyberšikana, Prevence působení sekt, 
Prevence sexuálního rizikového chování 
Prevence poruch příjmu potravy, Určený primárně 
cílové skupině: žáci 2. stupně ZŠ, žáci středních škol 
Platnost certifikátu: 30. 11. 2016 - 30. 11. 2017 

AISIS, o.s., 
Kladno, 
Floriánské 
náměstí 103 

Organizuje vzdělávací akce a poskytuje cílenou 
podporu konkrétním pedagogům ve specifické situaci. 
Akreditace MŠMT - informace jsou uvedené v databázi 
akcí DVPP  MŠMT. 

http://www.aisis.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/databaze-akci-dvpp 

CENTRUM 
ANABELL, z.s., 
Praha 3, 
Baranova 
1026/33 

Komplexní služby v oblasti poruch příjmu 
potravy – poradenství, terapie, ambulantní léčba. 
Poradenství a terapie při řešení obtížných životních 
situací pro děti, dospělé a celé rodiny. Nutriční 
poradenství a terapie při různých zdravotních obtížích 
(redukce hmotnosti, sportovní výživa, stravování v 
těhotenství, výživa dětí, odstraňování nevhodných 
stravovacích návyků aj.). Akreditace MŠMT - 
informace jsou uvedené v databázi akcí DVPP  MŠMT. 
 
  

http://www.anabell.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/databaze-akci-dvpp 

http://www.acet.cz/
http://www.aisis.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.anabell.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
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CESTA 
INTEGRACE, o.s., 
Masarykovo nám. 
6, 251 01 Říčany 

Posláním Centra primární prevence je 
poskytovat programy a aktivity, které pomohou ke 
snižování výskytu rizikového chování a zároveň 
preventivně působí na děti v nejrůznějších oblastech. 
Přispívají k větší informovanosti a prevenci žáků 1. a 2. 
stupně základních škol, popřípadě nižšího stupně 
víceletých gymnázií. Naším úsilím je předcházet 
možným typům rizikového chování formou 
vícehodinových programů, kterých se zúčastňují celé 
třídní.  

http://www.cestaintegrace.cz Rozsah udělené certifikace číslo 
19/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence nazvaný „Primární prevence“ se 
zaměřením na tyto typy rizikového chování: Šikana 
a extrémní projevy agrese, kyberšikana, Rasismus 
a xenofobie, Sexuální rizikové chování 
Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a 
netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky, 
Základní vzorce bezpečného chování napříč typy 
rizikového chování, Právní vědomí napříč typy 
rizikového chování 
Určený primárně cílové skupině: žáci 2. stupně ZŠ 
Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019 

CEVAP - Centrum 
etické výchovy a 
prevence sociálně 
patologických 
jevů, Žerotínova 
42, 130 00 Praha 
3 

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT 
pracující na území celé ČR.  Pořádá odborné semináře 
pro pedagogické a sociální pracovníky, metodiky 
prevence, pracovníky pedagogicko-psychologických 
poraden, dětských domovů, diagnostických ústavů a 
domovů mládeže a rodičovskou veřejnost zaměřené na 
problematiku rizikového chování dospívajících a jeho 
prevenci, výchovu dětí a dospívajících a jejich přípravu 
na manželství a rodičovství, na kterých přednášejí naši 
přední odborníci. Odborným garantem programů je 
doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. a PaedDr. Zdeněk Martínek. 
Akreditace MŠMT - informace jsou uvedené v databázi 
akcí DVPP  MŠMT 

http://www.cevap.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/databaze-akci-dvpp 

ČESKÁ ASOCIACE 
ŠKOLNÍCH 
METODIKŮ 
PREVENCE 

Zaměřena především na metodickou a 
vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, 
osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a 
prevence rizikového chování a prosazování zájmů 
školních metodiků prevence.  

http://www.casmp.cz   

DESCARTES v.o.s. 
, Svratouch 104 

Vzdělávací agentura http://www.descart.cz   

http://www.cestaintegrace.cz/
http://www.cevap.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.casmp.cz/
http://www.descart.cz/
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ELIO, o.s.,  
Praha 10, 
Vršovické 
náměstí 2/111 

Elio, z. s. je sdružení poskytující psychologické 
služby jednotlivcům, široké veřejnosti i institucím v 
oblastech poradenství, terapie a diagnostiky, 
vzdělávání, rozvojových kurzů a v oblastech 
preventivního působení na základních a středních 
školách. Stálými členy jsou psychologové a 
pedagogové s psychoterapeutickým výcvikem a dalším 
vzděláním v oboru. Náš širší tým tvoří kvalitní 
odborníci, psychologové a pedagogové s dlouholetou 
praxí a zkušenostmi v oboru. 

http://elio.cz Rozsah udělené certifikace číslo 
10/15/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence se zaměřením na tyto typy 
rizikového chování: 
Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana, 
Sexuální rizikové chování, Rasismus a xebofobie, 
Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a 
netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 
chování, Spektrum poruch příjmu potravy, 
Základní vzorce bezpečného chování napříč typy 
rizikového chování a  Právní vědomí napříč typy 
rizikového chování. 
Určený primárně cílové skupině: žáci 1. a 3. třídy 
ZŠ, žáci 4. a 5. třídy ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ, žáci 
středních škol 
Platnost certifikátu: 30. 11. 2015 - 30. 11. 2020 

ELROND z.ú., 
Legionářů 400 
261 01 Příbram 
VII 

Elrond z.ú. je akreditovaným vzdělávacím 
zařízením pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků s akreditací MŠMT. V současné době má 
zakreditováno velké množství vzdělávacích programů.  
Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
reaguje na aktuální vzdělávací potřeby škol. Dále 
nabízejí komplexní preventivní programy pro školy 
zpracované na míru dle potřeb a specifik školy, dle 
věkových zvláštností dětí lektorované zkušenými 
pedagogy se vzděláním ve speciální pedagogice a 
psychologii.  

http://www.elrondos.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/databaze-akci-dvpp 

http://elio.cz/
http://www.elrondos.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
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FAKTA s.r.o., 
Dolní 165, Ždár 
nad Sázavou 
  

Vzdělávací zařízení FAKTA s.r.o. se specializuje 
na vzdělávání pracovníků ve školství a sociální oblasti. 
Akreditace MŠMT, MPSV a MV ČR. Je akreditovanou 
vzdělávací institucí MŠMT ČR č. j. 14 988/2011-25 a 
průběžně má akreditováno zhruba 171 vzdělávacích 
programů, které aktuálně upravuje podle požadavků 
pedagogických pracovníků. Věnujeme se dalšímu 
vzdělávání ředitelů škol a dalších pedagogických 
pracovníků.  Speciálně se zaměřuje na jednotlivé 
kategorie škol a školských zařízení a jejich 
problematiku, zvláštní pozornost věnuje zařízením pro 
výkon ochranné a ústavní výchovy.  

http://www.fakta.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/databaze-akci-dvpp 

JULES A JIM, o.s., 
Krkonošská 
1534/6 
 120 00 Praha 2 

Cílem je pomáhat rozvíjet kvalitní vztahy mezi 
žáky a učiteli na základních a středních školách. Nabízí 
školám specializované programy pro žáky, pro žáky s 
učiteli, pro učitele, ale i komplexní poradenství a 
podporu. U žáků a učitelů se zaměřuje především na 
osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti, schopnost 
efektivní spolupráce, zvládání konfliktů, vedení a 
motivaci. 

www.julesajim.cz Rozsah udělené certifikace číslo: 
24/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence nazvaný „Gamma – všeobecná 
primární prevence rizikového chování“ se 
zaměřením na tyto typy rizikového chování: Šikana 
a extrémní projevy agrese, kyberšikana. Určený 
primárně cílové skupině: žáci 1. až 3. třídy ZŠ, žáci 
4. a 5. třídy ZŠ a žáci 2. stupně ZŠ.  
Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019 

Křestansko 
pedagogicko-
psychologická 
poradna, Praha 8,  
Pernerova 8 

Křesťanská pedagogicko-psychologická 
poradna je školská právnická osoba. Poradna je v 
působnosti Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. Poradna poskytuje služby dětem, 
mládeži, rodičům, pedagogům včetně katechetů v 
oblasti výchovy a vzdělávání. 

http://www.kppp.cz Rozsah udělené certifikace číslo 
22/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence nazvaný „Posilování pozitivních 
životních hodnot a postojů“ se zaměřením na tyto 
typy rizikového chování: Šikana a extrémní projevy 
agrese, kyberšikana, Rasismus xenofobie, Sexuální 
rizikové chování, Prevence v adiktologii – kouření, 
alkohol, léky a netolerované drogy, jiné návykové 
látky, hráčství. Určený primárně cílové skupině: 
žáci 4. a 5. třídy ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ, žáci středních 
škol. Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019.  

http://www.fakta.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.julesajim.cz/
http://www.kppp.cz/
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MAGDALÉNA, 
o.p.s., Včelník 
1070  
252 10 Mníšek 
pod Brdy  

Posláním Centra primární prevence je 
předcházet vzniku rizikového chování u dětí a mládeže, 
minimalizovat jeho důsledky a zamezit jeho šíření. 
Cílem programů je: poskytovat vyvážené informace, 
předcházet vzniku rizikovému chování či oddálit 
rizikové chování do pozdějšího věku, posilovat vztahy a 
komunikaci ve skupině, rozvinout sociální dovednosti, 
zvyšovat schopnost orientovat se v zátěžových 
situacích, posilovat hodnotu zdravého životního stylu, 
zvyšovat povědomí o formách rizikového chování a 
drogové problematice a vést k samostatnému 
rozhodování a zodpovědnosti.  

http://www.magdalena-
ops.eu/cz 

Rozsah udělené certifikace číslo: 
27/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence nazvaný „Centrum primární 
prevence Magdaléna“ se zaměřením na tyto typy 
rizikového chování: Záškoláctví, Šikana a extrémní 
projevy agrese, kyberšikana, Negativní působení 
sekt, Sexuální rizikové chování, Prevence v 
adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované 
drogy, hráčství, jiné návykové chování, Základní 
vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového 
chování a Právní vědomí napříč typy rizikového 
chování.  
Určený primárně cílové skupině: žáci 2. stupně ZŠ a 
žáci středních škol. 
Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019 

NÁRODNÍ ÚSTAV 
PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ, 
školské 
poradenské 
zařízení a zařízení 
pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků, 
Praha 10, 
Weilova č. 
1271/6 

Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, 
školského poradenského zařízení a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je 
všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, 
uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat 
školy v oblasti pedagogicko-psychologického, 
výchovného a kariérového poradenství a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků.   

http://www.nuv.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/databaze-akci-dvpp 

http://www.magdalena-ops.eu/cz
http://www.magdalena-ops.eu/cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
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PREV - CENTRUM 
z .ú., Praha 6, 
Meziškolská 
1120/2   

Prev-Centrum, z.ú., Programy primární 
prevence zajišťuje komplexní systém služeb v oblasti 
specifické primární prevence rizikového chování.  
Programy primární prevence poskytují následující 
služby: všeobecná primární prevence - preventivní 
programy na ZŠ a SŠ, selektivní primární prevence - 
intervenční programy pro ZŠ a SŠ, indikovaná primární 
prevence - poradenství pro pedagogy, děti a rodiče a 
kurzy, semináře a vzdělávání - pro pedagogy, 
profesionály v oblasti primární prevence, pro rodiče 
dětí i širokou veřejnost.  

http://www.prevcentrum.cz  Prev-Centrum, z.ú., Programy primární 
prevence je držitelem certifikátu odborné 
způsobilosti poskytovatelů programů školské 
primární prevence rizikového chování ve všech 
třech typech primární prevence. Pro programy 
školské všeobecné primární prevence  a programy 
školské selektivní primární prevence -  Platnost 
certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019. Pro programy 
školské indikované primární prevence - platnost 
certifikace byla prodloužena do 18. 4. 2019. 

PREVALIS, z. s. 
Pod Klamovkou 
1268/3, 150 00 
Praha 5 

Hlavním posláním spolku je úsilí o podporu 
inovativních přístupů ve vzdělávání, úsilí o propagaci 
vědy a vědeckých poznatků, úsilí o rozvoj komunitního 
vzdělávání, úsilí o podporu volnočasových aktivit 
s dětmi, práce s dětmi, úsilí o primární a sekundární 
prevenci rizikových jevů. Další činností organizace je 
úsilí o vzdělávání v oblasti inovativních přístupů ve 
vzdělávání, vědy, komunitního vzdělávání, v oblasti 
volnočasových aktivit, v oblasti výchovy ke zdraví a 
v oblasti prevence rizikového chování u členů a 
sympatizantů sdružení. Prevalis je institucí 
akreditovanou MŠMT v režimu DVPP pod č. j. 32 
326/2010-25. 

http://www.prevalis.org Rozsah udělené certifikace číslo 
37/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence nazvaný „Dlouhodobý 
program primární prevence rizikového chování a 
prevence kriminality (DPPPPK)“ se zaměřením na 
tyto typy rizikového chování: Šikana a extrémní 
projevy agrese, kyberšikana, Rasismus a xenofobie, 
Sexuální rizikové chování, Prevence v adiktologii – 
kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, 
hráčství, jiní návykové látky, Spektrum poruch 
příjmu potravy, Okruh poruch a problémů 
spojených se syndromem CAN, Základní vzorce 
bezpečného chování napříč typy rizikového 
chování, Právní vědomí napříč typy rizikového 
chování a Prekriminální a kriminální chování napříč 
typy rizikového chování.  Určený primárně cílové 
skupině: žáci předškolní, žáci 1. až 3. třídy, žáci 4. a 
5. třídy, žáci 2. stupně ZŠ a žáci středních škol.  
Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020.  

http://www.prevcentrum.cz/
http://www.prevalis.org/
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PROJEKT 
ODYSSEA, z.s., 
Novoškolská 
696/2, Praha 9 

Realizuje vzdělávací a preventivní kurzy a 
programy pro učitele i žáky. Podporuje třídní kolektivy 
v rozvoji sociálních dovedností , podporuje u žáků a 
učitelů schopnosti rozpoznávat agresivní jednání, 
dovednosti spolupráce a schopnosti být konstruktivní. 
Je akreditována u MŠMT jako vzdělávací instituce pod 
Č. j.: MSMT-23355/2014 a vzdělávací programy DVPP 
mají číslo akreditace Č.j.: MSMT-10404/2014-1-350. 

http://www.odyssea.cz Rozsah udělené certifikace číslo 
42/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence se zaměřením na tyto typy 
rizikového chování: Šikana a extrémní projevy 
agrese, kyberšikana, Rasismus a xenofobie, 
Sexuální rizikové chování, Prevence v adiktologii – 
kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a 
jiné návykové chování, Základní vzorce 
bezpečného chování napříč typy rizikového 
chování, Právní vědomí napříč typy rizikového 
chování a Prekriminální a kriminální chování napříč 
typy rizikového chování.  Určený primárně cílové 
skupině: žáci 1. až 3. třídy, žáci 4. a 5. třídy, žáci 2. 
stupně ZŠ a žáci středních škol 
Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020 

PROSTOR PLUS 
o.p.s., Kolín, Na 
Pustině 1068 

Program primární prevence Prostor plus, o.p.s. 
se zaměřuje na specifickou formu prevence  rizikového 
chování s cílem předat cílové skupině takové znalosti, 
dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, 
které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době 
realizace programu, ale i v budoucnosti. Cílovou 
skupinou programu jsou žáci v kontextu třídního 
kolektivu na 1. a 2. stupni ZŠ, jejich třídní učitelé, 
metodici prevence a rodiče na okresech Kolín a Kutná 
Hora + Jičín a Hradec Králové, Pardubice. 

https://www.prostor-plus.cz Rozsah udělené certifikace číslo 
16/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence nazvaný „Program všeobecné 
prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového 
chování: Šikana a extrémní projevy agrese, 
kyberšikana, Rasismus a xenofobie, Sexuální 
rizikové chování, Prevence v adiktologii – kouření, 
alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné 
návykové chování a Základní vzorce bezpečného 
chování napříč typy rizikového chování.  
Určený primárně cílové skupině: žáci 4. a 5. třídy ZŠ 
a žáci 2. stupně ZŠ.  
Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019 

http://www.odyssea.cz/
https://www.prostor-plus.cz/
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PROXIMA Sociale 
o.p.s., 
Rakovského 
3138/2, 143 00 
Praha 4 - 
Modřany 

Nabízejí programy primární prevence. 
Posláním programu Primární prevence Proxima Sociale 
o.p.s. je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování 
u žáků základních škol a studentů středních škol v Praze 
a Středočeském kraji. Posláním programu Selektivní 
prevence Proxima Sociale o.p.s. je zmírňovat či 
zastavovat projevy rizikového chování v třídních 
kolektivech, v nichž jsou narušené vztahy, a zajišťovat 
tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí. 
Posláním programu v mateřských školách je 
předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v 
mateřských školách v Praze a Středočeském kraji. 

http://www.proximasociale.cz  Rzsah udělené certifikace číslo 30/14/1/CE 
pro program školské všeobecné primární 
prevence nazvaný „Program primární prevence“ 
se zaměřením na tyto typy rizikového chování: 
Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana, 
Rasismus a xenofobie, Negativní působení sekt, 
Sexuální rizikové chování, Prevence v adiktologii – 
kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, 
hráčství, jiné návykové chování, Spektrum poruch 
příjmu potravy, Právní vědomí napříč typy 
rizikového chování, Prekriminální a kriminální 
chování napříč typy rizikového chování a Počítače, 
bezpečný internet. Určený primárně cílové 
skupině: žáci 1. až 3. třídy ZŠ, žáci 4. a 5. třídy ZŠ, 
žáci 2. stupně ZŠ a žáci středních škol. Platnost 
certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019.  

RYTMUS, o.p.s, 
Praha 2, 
Londýnská 81 

Pořádá kurzy a školení pro pedagogické 
pracovníky, rodiče a sociální pracovníky, pedagoga. Pro 
pedagogické pracovníky realizuje kurzy a semináře 
zaměřené na rozvoj dovedností zaměřených na práci v 
inkluzivních třídách. Poskytuje podporu při zvládání 
obtížných situací, se kterými se při začleňování dětí se 
specifickými vzdělávacími potřebami pedagogové 
potýkají.  

www.rytmus.org   http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/databaze-akci-dvpp 

http://www.proximasociale.cz/
http://www.rytmus.org/
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SEMIRAMIS 
z.ú.,Dlabačova 
2208, 288 02 
Nymburk 

Centrum primární prevence Středočeského 
kraje poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti 
profesionální intervenci a odborné poradenství v 
oblasti primární prevence rizikového chování. Toto 
realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů 
specifické primární prevence, poradenských a 
vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže 
předcházet problémům spojeným s rizikovým 
chováním nebo tyto problémy oddálit do co 
nejpozdějšího věku. 

http://www.os-semiramis.cz Rozsah udělené certifikace číslo 
17/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence nazvaný „Programy 
dlouhodobé primární prevence rizikového 
chování pro II. stupeň ZŠ“ se zaměřením na tyto 
typy rizikového chování: Záškoláctví, Šikana a 
extrémní projevy agrese, kyberšikana, Rizikové 
sporty, Rasismus a xenofobie, Sexuální rizikové 
chování, Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, 
léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové 
chování, Spektrum poruch příjmu potravy, 
Základní vzorce bezpečného chování napříč typy 
rizikového chování, Právní vědomí napříč typy 
rizikového chování a Prekriminální a kriminální 
chování napříč typy rizikového chování. Určený 
primárně cílové skupině: žáci 2. stupně ZŠ. Platnost 
certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019.  

SPOLEČNĚ K 
BEZPEČÍ, Staré 
Sedlo 92, 398 07 
Orlík nad Vltavou 

Poskytuje poradenství v oblasti tvorby školního 
a vnitřního řádu a dalších vnitřních norem, v oblasti 
řešení konkrétních problémů ve školách nebo na 
školních výjezdech a dalších oblastech každodenního 
školního života. Poradenství poskytuje po telefonu, 
mailem nebo v rámci osobních konzultací. Semináře 
jsou zaměřené na nejaktuálnější školské problémy, s 
jejich realizací májí dlouhodobé zkušenosti. Semináře 
nabízejí školám, pedagogicko-psychologickým 
poradnám, obcím a městům nebo zařízením pro DVPP.  
Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. 

http://www.spolecnekbezpeci.cz Pro programy školské všeobecné primární 
prevence se zaměřením na tyto typy rizikového 
chování: Šikana a extrémní projevy agrese, 
kyberšikana, Rasismus a xenofobie, Sexuální 
rizikové chování, Prevence v adiktologii – kouření, 
alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné 
návykové chování, Spektrum poruch příjmu 
potravy, Základní vzorce bezpečného chování 
napříč typy rizikového chování, Právní vědomí 
napříč typy rizikového chování a Prekriminální a 
kriminální chování napříč typy rizikového chování. 
Určený primárně cílové skupině: žáci předškolní, 
žáci 1. až 3. třídy ZŠ, žáci 4. až 5. třídy ZŠ, žáci 2. 
stupně ZŠ a žáci středních škol. Platnost 
certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019.  

http://www.os-semiramis.cz/
http://www.spolecnekbezpeci.cz/
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VZDĚLÁCÍ 
INSTITUT 
STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE, V Kolonii 
1804, Nymburk  

Je příspěvkovou organizací zřízenou 
Středočeským krajem za účelem poskytování veřejně 
prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých. 
Zajišťuje vzdělávací programy pro všechny kategorie 
pedagogických pracovníků a všechny druhy a typy 
škol a školských zařízení.  Své aktivity zajišťuje 
prostřednictvím 10 regionálních pracovišť sídlících v 
bývalých okresních městech Středočeského kraje a v 
Praze.  

http://www.visk.cz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/databaze-akci-dvpp 

ŽIVOT BEZ 
ZÁVISLOSTÍ z.s., K 
Výtopně 1224, 
Praha 5 - Zbraslav 

Organizace, která pracuje v oblasti primární 
prevence a pomáhá řešit situace v problematických 
třídách. Vzdělává pedagogy, ostatní kolegy a 
pedagogické kolektivy v dovednostech pracovat se 
třídami a řešit situace, které souvisí s rizikovým 
chováním jednotlivců i tříd. Na základě vyžádání škol 
poskytuje asistenční službu v krizových a 
nestandardních situacích. Realizuje sebezkušenostní 
výcviky KVP zaměřené na práci se třídním kolektivem a 
skupinami osobnostního rozvoje, kde se vzdělávají noví 
specialisté na práci se třídou a růstovou skupinou. 
Poskytuje adaptační a kompenzační výjezdy. Na 
základě dohody jezdí do škol poskytovat odbornou 
supervizi případů a supervizi týmů. Podílí se na 
koncepční práci při záměrech změnit klima škol.  

http://www.zivot-bez-
zavislosti.cz 

Rozsah udělené certifikace číslo 
25/14/1/CE pro program školské všeobecné 
primární prevence nazvaný „Komplexní program 
primární prevence“ se zaměřením na tyto typy 
rizikového chování: Šikana a extrémní projevy 
agrese, kyberšikana, Rizikové sporty, Rasismus a 
xenofobie, Negativní působení sekt, Sexuální 
rizikové chování, Prevence v adiktologii – kouření, 
alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné 
návykové chování, Spektrum poruch příjmu 
potravy, Okruh poruch a problémů spojených se 
syndromem CAN, Základní vzorce bezpečného 
chování napříč typy rizikového chování, Právní 
vědomí napříč typy rizikového chování a 
Prekriminální a kriminální chování napříč typy 
rizikového chování. Určený primárně cílové 
skupině: žáci 1. až 3. třídy ZŠ, žáci 4. a 5. třídy ZŠ, 
žáci 2. stupně ZŠ a žáci středních škol. Platnost 
certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019.  

 

http://www.visk.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze-akci-dvpp
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/

