KATALOG SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Máme za sebou další rok, a tak, jak byly dynamické ty
poslední dva roky, tento není výjimkou. V naší práci
vidíme, jak více a více žáků potřebuje řád, pravidla
a přijetí. Programy primární prevence jsou žádané
a výraznou měrou pak programy zaměřující se na oblasti
práce s třídním kolektivem a zabývající se prevencí šikany.
Zároveň vidíme potřebu žáky připravovat a preventivně
působit na problémy psychických obtíží, na které nebyli
ani pedagogové připraveni, žáci mnohdy ani netuší, co se
jim děje.
Aktuálně připravujeme preventivní program s názvem
Hlavu vzhůru, který bude ve spolupráci s Centrem
psychiatrie – oddělením dětské psychiatrie doprovázen
i semináři pro pedagogy.
Naše preventivně-edukační karty putují po světě
a pomáhají v práci s kolektivy a jednotlivci. Máme milé
ohlasy, že karty opravdu fungují, za to jsme vděční.
Aktuálně máme již 3 sady – EMOCE, SITUACE a RODINA.
Na podzim tohoto roku připravujeme ještě poslední sadu
VOLNÝ ČAS. Také jsme doplnili sadu SITUACE o jednu
kartu – hluk ve třídě.
Postupně také rozšiřujeme tým lektorů, které zaučujeme,
takže na podzim na školách uvidíte nové tváře.
Věříme, že více než kdy jindy, je nyní potřeba pracovat ve
třídách, naslouchat žákům a vést je.
Děkujeme všem dlouhodobým fandům, podporovatelům
i přátelům.
Za MAJÁK o.p.s.
Mgr. Jan Molnár

výkonný ředitel a vedoucí primární prevence
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VÝBĚR PROGRAMŮ

Rizikové chování v kolektivu

Selektivní primární
prevence
Indikovaná primární
prevence

Intervence
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NABÍDKA DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ

TEMATICKÉ BLOKY KOMPLEXNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU „JDI DÁL!“
1. blok

5

Oblast prevence

Oblast prevence

Alkohol
a kouření

Adiktologie

Jsme parta

Šikana
a extrémní projevy
agrese

2. 2.
- 3.

Zdravé tělo

Adiktologie

Jsem originál

Šikana
a extrémní projevy
agrese

Bezpečně
online

Kyberšikana,
bezpečnost
na internetu

3.

Buď kamarád

Závislosti

Adiktologie

Čas změny

Rizikové sexuální
chování

Krása

Poruchy příjmu
potravy

Návykové látky

Na netu

Kyberšikana,
bezpečnost
na internetu

Rizikové
sexuální
chování

Rizikové sexuální
chování

Práce s kolektivem

Oblast prevence

Adaptační
program

Formování nového
kolektivu

Extrémní projevy
agrese

Klima třídy

Posílení nastavení
kolektivu

Nejsem sám

Šikana
a extrémní projevy
agrese

Zase spolu

Práce
s kolektivem

Adiktologie

Já a internet

Bezpečnost
na internetu

Selektivní
primární
prevence

Vykazuje rizikové
faktory

Sexualita

Rizikové sexuální
chování

Sranda
nebo
ubližování

Šikana
a extrémní projevy
agrese

Indikovaná
primární
prevence

Výrazný výskyt
rizikových faktorů

Za hranou

Prevence rasismu,
nebezpečí sekt

Intervence

Pomoc v řešení
akutních
i dlouhodobých
problémů

6. - 9.

Hlavu vzhůru

Duševní zdraví

Anotace jednotlivých programů naleznete na následujících stránkách.

4. - 9.

6

KOMPLEXNÍ PROGRAM VŠEOBECNÉ
PRIMÁRNÍ PREVENCE
„Jdi dál!“
Komplexní program dlouhodobě pracuje s třídními
kolektivy od 4. do 9. ročníku.
Cílem je efektivně předcházet vzniku rizikového chování
u žáků.
Zásady naší práce:
Časová dotace je dva bloky po 3 vyučovacích hodinách.
Programy jsou vedeny v komunitním kruhu.
Programy probíhají za přítomnosti třídního učitele pro
zajištění efektivity.
Při objednání obou bloků programu pro jednu třídu
budou setkání realizována s časovým rozestupem
(ideálně vždy jeden blok v jednom pololetí).
V ceně programu je také možnost konzultace.
Lektoři respektují jedinečnost každého žáka dle etického
kodexu organizace.
Komplexní program všeobecné primární prevence
pro 4. – 9. třídy základních škol má certifikát odborné
způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového
chování.
Certifikát je k nahlédnutí na webových stránkách
www.majakops.cz.
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ALKOHOL A KOUŘENÍ

JSME PARTA

JSEM ORIGINÁL

BEZPEČNĚ ONLINE

4. ročník		
1. blok
3 x 45 min			

4. ročník		
2. blok
3 x 45 min			

5. ročník		
1. blok
3 x 45 min			

5. ročník		
2. blok
3 x 45 min			

Formou aktivity žáci nejprve pracují s fotografiemi,
které znázorňují škodlivé a zdraví prospěšné činnosti.
V návaznosti na to žáci pracují s obsahem cigaretového
kouře a vlivem pasivního kouření. Příběhem je přiblíženo
riziko vzniku závislosti na kouření. Následně je věnován
prostor škodlivosti užívání alkoholu a nebezpečí závislosti.

V programu žáci pomocí karet s emocemi zhodnocují
jejich vnímání se v třídním kolektivu. Dále jsou zařazeny
aktivity pro spolupráci třídní skupiny a rozkrytí vztahů
a vazeb mezi žáky. S žáky je následně otevřeno téma
šikany a kyberšikany (jaké jsou znaky, jak toto jednání
řešit a jak tomu předejít), následuje práce s příběhy.
V závěru programu žáci vyplňují nedokončené věty jako
další nástroj mapování třídního kolektivu.

V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění
si vlastní hodnoty. Další část je zaměřena na vzájemný
respekt, pomocí obrázkových karet je probráno fungování
a vztahy v třídním kolektivu. Dále je otevřeno téma šikany
a kyberšikany, žáci pak pracují s dramaticky ztvárněným
příběhem. Poté probíhá společná aktivita pro rozvoj
spolupráce a komunikace, ke konci programu je prostor
pro pojmenování aktuálních problémů ve třídě (nikoli
jejich řešení).

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění si kladů
a záporů virtuálního světa: online násilí, online gambling,
netolismus, nakupování online. Dále je věnován čas
kontaktu s cizí osobou, kde si žáci zkouší rozhovor
s člověkem online. Následně pracují na bezpečném
nastavení profilu na sociální síti a to včetně hesla.
V závěru se program věnuje tématu kyberšikany formou
vyprávěného příběhu.

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Specifické cíle:

Specifické cíle:

Předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových
výrobcích.

Specifické cíle:

Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků
včetně pasivního kouření.
Porozumět nebezpečí užívání alkoholu.
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Vést žáky k porozumění pojmu šikana.
Základní způsoby řešení kyberšikany a online násilí.
Posílit vzájemný respekt v kolektivu.
Rozvíjet spolupráci žáků.
Základní mapování vztahů v kolektivu.

Vést žáky k porozumění závažnosti šikany a kyberšikany.
Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí.
Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího
násilí.
Umět sdělit nepříjemné chování druhých.
Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

Předcházet
internetu.

možným

nebezpečím

při

pohybu

na

Specifické cíle:

Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na
internetu.
Seznámit žáky s tématem online násilí a se způsoby, jak
ho řešit.
Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky
a prevence.
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ČAS ZMĚNY

KRÁSA

NÁVYKOVÉ LÁTKY

6. ročník		
2. blok
3 x 45 min			

7. ročník
1. blok
3 x 45 min			

7. ročník		
2. blok
3 x 45 min			

Program pracuje s pojmem závislost. Zaměřuje se na
různé druhy látkových a nelátkových závislostí. V rámci
aktivit program poukazuje na rizika a možné dopady
závislosti. Program se věnuje mj. závislosti na cigaretách
a alkoholu, netolismu a gamblingu. Na příběhu žáci
reflektují důležitost osobních rozhodnutí a vlastní
zodpovědnosti v životě.

V první hodině program pracuje se zasazením období
dospívání do kontextu celého života a upozorňuje
na jeho důležitost. Program zahrnuje také prevenci
sebepoškozování – formou aktivity posiluje jedinečnost
každého člověka, čímž jsou i žáci vedeni k vzájemnému
respektování se v kolektivu. Dále jsou prohlubovány
znalosti žáků o formách domácího násilí a syndromu
CAN. Ve třetí hodině jsou pak s žáky probrány fyzické
změny u chlapců a dívek během dospívání.

V první hodině jsou žáci vedeni k uvědomění si okolního
vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně
znázorňují, jak si představují hezké a ošklivé lidi. V další
hodině pracují s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy
příjmu potravy, plastiky, porovnávání se. V této části je
prostor k diskuzi i na téma sebepoškozování. Následně
se program zaměřuje na vnímání vlastní hodnoty
a sebepřijetí a na případný tlak různých forem domácího
násilí a syndromu CAN.

S žáky je otevřena problematika návykových látek a vlivy,
které vedou k experimentování. V další hodině program
pracuje s fázemi závislosti uživatele návykové látky.
V poslední hodině si žáci mohou uvědomit a propojit, co
vše závislost na návykových látkách ovlivňuje.

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Specifické cíle:

Specifické cíle:

Specifické cíle:

Specifické cíle:

ZÁVISLOSTI
6. ročník		
3 x 45 min

1. blok

Předcházet vzniku látkových a nelátkových závislostí.
Zvýšit dovednost odolávat tlaku vrstevnické skupiny.
Posílit vlastní odpovědnost a odmítavý postoj
k závislostnímu chování.
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Vést žáky k posílení vlastní hodnoty v období dospívání.
Vést žáky k úctě k vlastnímu tělu – prevence
sebepoškozování.
Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího
násilí a syndromu CAN.
Porozumět
dospívání
jako
procesu
vedoucímu
k dospělosti.
Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí.
Předcházet vzniku poruch příjmu potravy.
Rozvoj vzájemné úcty v kolektivu.
Vést žáky k úctě k vlastnímu tělu – prevence
sebepoškozování.
Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího
násilí a syndromu CAN.

Předcházet vzniku závislosti na návykových látkách.
Porozumět jednotlivým fázím závislosti a především
riziku podcenění návykové látky v počáteční fázi.
Vést žáky k nastavení vlastního negativního postoje vůči
experimentování a užívání.
Posílit schopnost odolat tlaku vrstevníků.
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NA NETU

SEXUALITA

ZA HRANOU

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

8. ročník		
1. blok
3 x 45 min			

8. ročník		
2. blok
3 x 45 min			

9. ročník		
1. blok
3 x 45 min			

9. ročník		
2. blok
3 x 45 min			

S žáky jsou formou brainstormingu probrány výhody
a rizika internetu. Žáci poté formou názorných ukázek
špatně nastavených profilů pracují s bezpečnou podobou
profilu včetně správy hesel. Další aktivita upozorňuje na
nebezpečí komunikace s cizí osobou na internetu a formy
online násilí. V poslední hodině se program zabývá vlivem
sociálních sítí a projevy kyberšikany. Ukazuje také na
možnosti řešení a pomoci v případě těchto jevů.

Program pracuje s oblastmi spojenými s pojmem lidská
sexualita. Následně program formou aktivity rozkrývá
některé představy žáků o sexuálním životě a jejich reálné
dopady na oblast partnerských vztahů a rizik spojených
se sexuálním chováním, jako je např. HIV, nechtěné
těhotenství, domácí násilí, zneužití ad. V poslední části je
věnován prostor pro dotazy žáků v oblasti partnerských
vztahů a chápání sexuality v období dospívání.

Program vede žáky ke kritickému myšlení a vyvrací
předsudky spojené s postavením minorit ve společnosti.
Pracuje s tématem subkultur a jejich případnými riziky.
V poslední části žáci pracují s problematikou sekt a jejich
hlavními rysy.

Program nejprve pracuje s riziky spojenými s pohlavně
přenosnými nemocemi, jako je HIV ad., dále s nechtěným
otěhotněním a jinými následky rizikového sexuálního
chování. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu
a prevenci rizik. Program se věnuje také tématům
zneužití a domácí násilí. V poslední hodině je pak žákům
v interaktivním příběhu znázorněn dopad různých
rozhodnutí na život člověka.

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Specifické cíle:

Specifické cíle:

Specifické cíle:

Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.

Specifické cíle:

Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky,
ochrana a řešení.
Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.
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Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě.
Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.
Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího
násilí.
Prevence přenosu HIV a dalších pohlavně přenosných
chorob.

Předcházet vzniku extremistických názorů a postojů.
Vést žáky k respektu vůči ostatním lidem v naší společnosti.
Upozornit na rizika spojená s některými subkulturami.
Ukázat na hlavní problémy a principy sekt a náboženských
hnutí.

Zodpovědné jednání v sexuálním životě.
Seznámit žáky s antikoncepčními metodami v oblasti
adolescence.
Vést žáky k zodpovědnému přístupu v oblasti plánování
rodičovství.
Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího
násilí a syndromu CAN.
Seznámit žáky s možnostmi ochrany proti pohlavně
přenosným nemocem (HIV ad.) a příznaky těchto
onemocnění.
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TEMATICKÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO 2. A 3. ROČNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

TEMATICKÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY
PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZDRAVÉ TĚLO

JÁ A INTERNET

SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

2. ročník
45 min
Program se zaměřuje na nebezpečí pasivního kouření s důrazem
na ochranu vlastního zdraví – žákům je toto téma přibližováno hravou formou v jednotlivých aktivitách. V programu se žáci také seznámí se správným postupem při nalezení injekční stříkačky.

3. ročník
2 x 45 min
Program skrze aktivity poukazuje na možná nebezpečí na internetu.
Žáci pracují s příběhy, pomocí kterých jsou nastíněna základní
pravidla bezpečného pohybu na internetu. Prostor je věnován
i kyberšikaně a jejímu řešení. Dále je kladen důraz na nebezpečí
kontaktu s cizími lidmi a na rizika sdílení soukromých informací ve
virtuálním prostředí.

6. – 9. ročník
3 x 45 min
Program formou příběhů pracuje s vnímáním šikany z pohledu
různých stran, vede žáky k respektování hranic druhých. Žáci také
skrze práci s obrázkovými kartami charakterizují svou třídu a pojmenovávají její vlastnosti. V závěru programu žáci písemně vyjadřují lektorovi to, jak se cítí v třídním kolektivu.

Obecný cíl:
Vést žáky k ochraně svého těla před nebezpečnými látkami obsaženými v tabákovém kouři či na nalezených injekčních stříkačkách.
Specifické cíle:
Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

Obecný cíl:
Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu.
Specifické cíle:
Zvýšit povědomí žáků o kyberšikaně a způsobu jejího řešení.
Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi a sdílení informací na
internetu.

Obecný cíl:
Předcházet projevům šikany v třídním kolektivu.
Specifické cíle:
Přiblížit negativní následky šikany na psychiku člověka u oběti,
agresora i ostatních žáků třídního kolektivu.
Vést žáky k porozumění vzájemných hranic.
Základní mapování vztahů v kolektivu.

BUĎ KAMARÁD

NEJSEM SÁM

HLAVU VZHŮRU

3. ročník
2 x 45 min
Program vede k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým,
nastavuje vzájemné hranice v chování. Žáci také vyjadřují to, jak
vnímají svou třídu. V další hodině probíhá aktivita pro osvojení
spolupráce, zdravé komunikace v kolektivu a vzájemné podpory
a povzbuzování se.

3. ročník
2 x 45 min
Program je zaměřen na uvědomění si a respektování odlišností
žáků a na posílení vlastní hodnoty. Společná aktivita pomáhá
budovat přátelství a funkční vztahy v kolektivu. Dále se program
věnuje základní síti pomoci v řešení nežádoucího chování mezi
žáky.

Obecný cíl:
Předcházet agresivnímu chování žáků.
Specifické cíle:
Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním.
Rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi žáky.

Obecný cíl:
Předcházet projevům šikany.
Specifické cíle:
Podpořit dobré vztahy v třídní skupině.
Pomoci žákům pojmenovat možnosti, kde najít pomoc v případě
potřeby.

6. – 9. ročník
2 x 45 min
Program pracuje s pojmy týkajících se duševního zdraví a poskytuje
žákům základní přehled psychických obtíží a jejich rozpoznání
za pomoci popisu různých příběhů. Formou jednoduché aktivity
reaguje na různorodost žáků, povzbuzuje jejich originalitu
a především se snaží vhodnou formou posilovat a předcházet
duševním problémům. Závěr je věnován možnostem nabídky
odborné pomoci v případě potřeby.
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Obecný cíl:
Předcházet duševním obtížím.
Specifické cíle:
Poskytnout žákům přehled duševních obtíží.
Vést žáky k možnostem sebenáhledu.
Vést žáky ke sdílení a vyhledání odborné pomoci.
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PROGRAMY PRO TŘÍDNÍ SKUPINY
ADAPTAČNÍ PROGRAM

KLIMA TŘÍDY

ZASE SPOLU

nové ročníky ZŠ			

ročníky ZŠ od 4. třídy				

ročníky ZŠ od 4. třídy				

4 x 60 min

4 x 60 min

Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na
nastavení nově vytvořeného kolektivu a zdůraznění spolupráce
kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami
a jejich následnou reflexí. Program nastiňuje možný potenciál
fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné
do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby.

Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu
spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj
komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky
s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je
pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale
neslouží jako diagnostika třídní skupiny.

Program je veden odborným lektorem a probíhá v prostorách
MAJÁKu o. p. s. v Liberci – Ruprechticích, příp. pro školy ve větší
vzdálenosti lze domluvit realizaci programu v prostorách školy.

Program probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci –
Ruprechticích, příp. pro školy ve větší vzdálenosti lze domluvit
realizaci programu v prostorách školy.

2 x 45 min
		
Program reaguje na mezeru vzniklou nepřítomností kolektivu
ve škole v době distanční výuky. Jeho cílem je posílit dynamiku
kolektivu a příp. objevit nově vzniklé problémy. Lektor s žáky
reflektuje prožitky a způsoby trávení času v době zavření škol.
Žáci mají v programu možnost pojmenovat si základní síť pomoci
ve vlastním okolí, je také pracováno se zdravým uchopením
vlastní hodnoty žáků. Dále program formou aktivity pracuje
s nastavením fungování kolektivu do budoucna. Lektor nahlíží
na kolektiv a případně pedagogovi sděluje možná rizika skupiny.
Program má odlišnou strukturu dle věkové skupiny žáků.

Je určen novým kolektivům ZŠ
(tj. obměnila se alespoň 1/3 třídní skupiny).

Program lze dle dohody navýšit na více setkání.

Obecný cíl:

Obecný cíl:

Formování a podpora vzniku zdravého nastavení kolektivu.

Specifické cíle:

Podpořit atmosféru vzájemného respektu v kolektivu.
Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení
problému a hodnocení situace.

17

Posílení třídního kolektivu.

Je určen třídním kolektivům 4. – 9. ročníků ZŠ.

Obecný cíl:
Rozvíjet

vzájemnou

Specifické cíle:

kooperaci

a

kohezi

Specifické cíle:
kolektivu.

Prostor pro vzájemné sdílení žáků.
Vlastní uchopení proběhlé doby, sebereflexe žáků.
Mapování rizikových faktorů v kolektivu.

Zmapování vztahů v kolektivu, pozic žáků a jejich rolí.
Rozvoj respektování odlišností.
Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení
problému a hodnocení situace.
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PROGRAMY PRO KOLEKTIV S RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM
SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

INTERVENCE

Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ.

Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ.
V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga.
Program realizují zkušení lektoři.

Témata a bloky jsou stejné jako v rámci komplexního programu
prevence. Program se zaměřuje na skupiny žáků, u nichž jsou
aktuálně či dlouhodobě ve zvýšené míře přítomny rizikové
faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování.
V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga.
Program realizují zkušení lektoři.

Hlavní rizikové faktory:

Ve třídě už byla řešena šikana 1. – 2. stádia,
Kyberšikana,
Riziko rasismu,
Poruchy příjmu potravy,
Drobná kriminalita,
Odmítnutí a vyřazení ve skupině,
Výrazně agresivní chování,
Vrstevnický tlak,
Nezdravé školní (třídní) klima.

INDIKOVANÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Program reaguje na konkrétní problém, který se v kolektivu
aktuálně vyskytl.
Cílem je zmírnit napětí pro další práci se skupinou, zamezit
eskalaci problému a hledat adekvátní postupy pro řešení.
Případnými návaznými setkáními dosáhnout změny chování
žáků, narovnat vzájemné vztahy a posílit zdravé klima školní
třídy. Součástí Intervence je popis rizika situace a stanovení
výchovného doporučení škole i rodičům.

Každá zakázka je specificky nastavena dle vzájemné
spolupráce a komunikace se školou.
Nejčastější důvody k realizování Intervence: rozkrytí šikany,

diagnostikování fáze šikany.

Další oblasti: vyhrocené nepříznivé klima i ve vztahu k učiteli,
kyberšikana, šíření nevhodného obsahu na internetu, ublížení na
zdraví, požití alkoholu apod.

Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ.
Indikovaná primární prevence se zaměřuje na jedince či menší
skupinu, u které se výrazně vyskytují rizikové faktory (viz výše),
případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování.
Patří sem například šikana 3. – 4. stádia.
V rámci programu je k dispozici konzultace pro pedagoga.
Program realizují zkušení lektoři.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
AKREDITOVANÉ KURZY PRO UČITELE
KLIMA TŘÍDY
Cílem je věnovat se tématu třídního klima – důležitost
práce s klimatem, diagnostické metody, dynamika třídní
skupiny a její vývoj. Kurz se také věnuje nejčastějším
narušením třídní skupiny (např. šikaně), kazuistikám,
metodickým pokynům k typům rizikového chování.
ŠIKANA
Kurz se zaměřuje na psychodynamiku školní skupiny,
typologii oběti a agresora, stádia šikany. Podává informace
o správném postupu řešení šikany na příkladech z praxe
a o metodách diagnostikování kolektivu. Věnuje se
metodickému pokynu MŠMT k řešení šikany.
RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ
Kurz vede účastníky k porozumění dnešní mladé
generaci. Lektor shrnuje nejčastější oblasti rizikového
chování ve školské praxi, se kterými se v rámci práce
s třídními kolektivy setkává. V kurzu je věnován prostor
tématům: šikana, internet, poruchy přijmu potravy,
sebepoškozování, návykové látky a lidská sexualita.

PROGRAMY PRO RODIČE
Kurzy jsou určeny pro třídní učitele 1. a 2. stupně
základních škol, metodiky prevence, učitele gymnázií,
SOŠ a SOU a učitele středních škol, výchovné poradce,
speciální pedagogy, ředitele škol a školských zařízení,
pedagogy volného času, vychovatele školských zařízení,
asistenty pedagoga, učitele MŠ, učitele – vedoucí školních
zájmových kroužků a klubů, učitele praktického vyučování
a učitele speciálních škol.
Lektorem kurzů je Mgr. Jan Molnár.
Kurzy probíhají v délce 8 vyučovacích hodin.
Cena kurzu je 1 380 Kč na osobu, při zajištění celého
pedagogického sboru dle domluvy.
Případné dotazy směřujte na e-mail:
vzdelavani@majakops.cz.

BEZPEČNOST NA INTERNETU
Víte, co dělají Vaše děti na internetu?
Kdo si hraje na PC, nezlobí?
Jaké je současné digitální dění na školách?
Co je kyberšikana? Rozpoznám ji u svých dětí?
Nemůže mé děti někdo sledovat na internetu?
ŠIKANA
Co je vlastně šikana?
Proč může v kolektivu vzniknout?
Jak ji poznám jako rodič?
Co mohu dělat, když něco takového zjistím?
DĚTI DNEŠKA
Závislosti, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, život
na sociálních sítích...
Proč jsou nejvíc ohroženi právě dospívající?
Co mohu udělat já jako rodič?
Kde žádat o pomoc?
Lektor: Mgr. Jan Molnár
Délka: 120 minut
Cena: 3 000 Kč + cestovné či dle domluvy
Případné dotazy na vzdelavani@majakops.cz.
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PREVENTIVNĚ-EDUKAČNÍ KARTY

Představujeme vám sady ze série MYŠI Z MAJÁKU, které
pro vás mohou být užitečnou pomůckou a usnadněním ve
vaší práci s dětmi a mládeží.
EMOČNÍ KARTY
60 ks velikosti 10 x 14 cm
Pro zhodnocení aktuální nálady dětí, atmosféry třídy či
proběhlé celotřídní aktivity, pro popsání vzpomínky na
zobrazenou emoci atd.
SITUAČNÍ KARTY ZOBRAZUJÍCÍ INTERAKCE VRSTEVNÍKŮ
51 ks velikosti 12 x 17 cm
Pro snazší pojmenování situací, které si děti prožily ve třídě,
které mají či nemají rády, které by chtěly prožívat více než
doposud, apod.
SITUAČNÍ KARTY Z PROSTŘEDÍ RODINY A DOMOVA
50 ks velikosti 12 x 17 cm
Pro jednodušší popsání fungování rodiny, rolí členů rodiny
a vztahů mezi nimi, přání do budoucna i vzpomínek
a mnoho dalšího.
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Sady můžete využít jak skupinově (např. v rámci třídnické
hodiny či na kroužku), tak i individuálně (poradenství
apod.).
Sady mezi sebou můžete libovolně kombinovat.
Každá sada obsahuje metodiku, ve které najdete zásady
používání, kontraindikace a příklady oblastí a konkrétních
otázek pro vaši inspiraci při práci s kartami.
Na vytvoření série se podíleli:
Asociace Comeniana z. s. a speciální pedagog
Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci.
Sady si můžete objednat na stránkách
materialy.majakops.cz, kde najdete všechny potřebné
informace.
Nabízíme Vám také workshop věnovaný způsobu práce
s kartami, možnostmi jejich zařazení do Vaší práce
i případným rizikům. V případě zájmu o workshop nás
kontaktujte na e-mail vzdelavani@majakops.cz.
V sérii MYŠI Z MAJÁKU také připravujeme sadu karet
VOLNÝ ČAS.
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JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
1. VYPLŇTE objednávkový formulář (k dispozici na
webových stránkách www.majakops.cz).
Do formuláře uveďte údaje školy, vybrané programy pro
Vaše třídy a případné preference k termínům realizace
programů.
2. ZAŠLETE objednávku na e-mail prevence@majakops.cz.
Obratem dostanete potvrzení o přijetí Vaší objednávky.
V průběhu školního roku Vás pak s dostatečným
předstihem
kontaktujeme
s
návrhem
smlouvy
a s časovým harmonogramem realizace programů.
3. PODEPÍŠEME
programů.

smlouvu

o

realizaci

CENA PROGRAMŮ

PŘÍSPĚVEK NA CESTOVNÉ

Ceny preventivních programů pro školní rok 2022/2023
jsou uvedeny v následující výši:

Příspěvek na cestovné se hradí za jednu cestu lektorů do místa realizace programu v jednom dni, bez ohledu na počet realizovaných
programů či seminářů nebo počet lektorů.

Vzdálenost
v km
2300 Kč

1450 Kč

preventivních

S jakýmikoli otázkami se na nás neváhejte obrátit!
Využít můžete i osobní konzultaci s vedoucím primární
prevence na Vaší škole, který vám vysvětlí všechny
podmínky spolupráce.

za 3hodinový blok komplexního programu
pro 1 třídní kolektiv a za 3hodinový tematický
preventivní program pro 2. stupeň ZŠ
za 2 vyučovací hodiny tematického programu
pro 1. stupeň ZŠ

3360 Kč

za 4hodinový Adaptační program nebo
Klima třídy

4200 Kč

za 3hodinový program Intervence

1450 Kč

za 2hodinový program Zase spolu

+ příspěvek na cestovné
Cena programu NEZAHRNUJE cestovné. Školy mimo
Liberec hradí kromě ceny také příspěvek na cestovné
lektorů - podrobnosti najdete na protější straně.
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1

Dlouhý Most, Chrastava, Mníšek, Stráž nad Nisou, Vratislavice
nad Nisou

2

Hodkovice n. Mohelkou, Jablonec n. Nisou, Janov n. Nisou, Nová
Ves, Rýnovice

250

3

Dětřichov, Chotyně, Josefův Důl, Kokonín, Lučany n. Nisou,
Raspenava, Rychnov u Jablonce n. N.

360

4

Český Dub, Frýdlant, Hejnice, Hrádek n. N., Jablonné
v Podještědí, Křižany, Nové Město p. S., Tanvald, Turnov, Višňová

510

5

Cvikov, Desná, Mimoň, Rovensko pod Troskami, Stráž
pod Ralskem

670

6

Harrachov, Lomnice n. Popelkou, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko,
Semily, Skalice u České Lípy, Zákupy, Železný Brod

860

7

Česká Lípa, Doksy, Jestřebí, Kuřívody – Ralsko, Žandov

8

vzdálenější města a města mimo Liberecký kraj

5

160

1030

individuální kalkulace
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NAŠI ČINNOST AKTUÁLNĚ PODPORUJÍ:

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

GRANTY A DOTACE

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa

Krajský úřad Libereckého kraje v projektech „Komplexní
program primární prevence Jdi dál!“ a „Krizová intervence
2022“.

Speciálně pedagogické centrum Liberec

Zažádáno o podporu máme ještě u MŠMT v rámci
projektu „Jdi dál! – všeobecná primární prevence na
ZŠ v Libereckém kraji“ a u Statutárního města Liberec
v rámci projektu „Prevence šikany a kyberšikany v Liberci“.

Policie České republiky – Krajské ředitelství Liberec, Městská policie Liberec, odbor prevence kriminality

NADACE

Nadace Mezinárodní potřeby v
v projektu Zdravá mládež.

dlouhodobé podpoře

F-nadace v dlouhodobé podpoře lektorů, aktuálně
v programu „NAJDILEKTORA.CZ“.
Nadace Euronisa v projektu „Programy primární prevence“
a veřejnou sbírkou Pozvedněte slabé.

DARY A SPONZORSTVÍ

ŠKODA AUTO podporuje organizaci MAJÁK projektem
„Dlouhodobé zaměstnanecké sbírky ve ŠKODA AUTO“.
V rámci Kampaně Společně proti kouření naši činnost
podpořil Krajský úřad Libereckého kraje.
Sponzorsky podpořila organizaci MAJÁK o.p.s. firma
Expodům.
Firma GIVT.cz s.r.o. finančně podporuje organizaci MAJÁK
o.p.s.
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Krajský úřad Libereckého kraje – odbor školství
OSPOD Liberec
Krajská hygienická stanice Liberec
SVP Česká Lípa

SPOLUPRACUJEME S ORGANIZACEMI
Most k naději Liberec a K-centrum Liberec, Rodina v Centru – Nový Bor, Krok pro všechny generace o.s.
Jsme členem Asociace Comeniana.
Ředitel organizace MAJÁK je členem Protidrogové komise Libereckého kraje.
Pravidelně se účastníme setkání pro školní metodiky prevence v kraji a komunitního plánování: Osoby ohrožené závislostí
Liberec, Děti a mládež Liberec, Osoby ohrožené závislostí Jablonec nad Nisou, Děti a mládež Jablonec nad Nisou.

DALŠÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Semináře a přednášky: Vzdělávání DVPP pedagogických pracovníků, semináře pro rodiče, konference, kulatý stůl,
multidisciplinární tým
Kampaně: Společně proti kouření
Výroba a prodej preventivně-edukačních karet: série MYŠI Z MAJÁKU
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NAŠI PARTNEŘI
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KONTAKTY
PRO OBJEDNÁVÁNÍ, DOTAZY, KONZULTACE
Mgr. Jan Molnár
výkonný ředitel, vedoucí primární prevence
jan.molnar@majakops.cz
728 128 513

Ing. Václav Jiřiček
koordinátor prevence
prevence@majakops.cz
778 533 195

MAJÁK o. p. s.
Konopná 776/8
Liberec 14
460 14
info@majakops.cz
www.majakops.cz

