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Preventivní programy pro základní školy

THEIA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ (www.theia.cz) nabízí programy pro žáky a pracovníky základních 
škol, zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Programy jsou realizovány v rámci projektu 
„Bezpečí pro děti“. Projekt je finančně podpořen společností E.ON ČR. Programy jsou ve školách 
realizovány zdarma. 

1. „Bezpečný start do školního života“ – určeno pro žáky 1. a 2. tříd
Program napomůže k odbourávání individualismu – neschopnosti vzájemné komunikace, větší 
zapojení dětí do kolektivních činností, potlačení rozdílnosti mezi vrstevníky a nevyčleňování z 
kolektivu pro jeho názory, sociální postavení. Program je veden formou estetické výchovy, rozsah 2
vyučovací hodiny.

2. „Kyberšikana a virtuální svět“ – určeno pro žáky 6. – 9. tříd
S dětmi je diskutováno o internetu, sociálních sítí, virtuálním světě. Důraz je kladen na uvědomění 
si hranice bezpečnosti svého chování a jednání při používání moderních informačních technologií. 
Je prezentována kazuistika (reálná videa a příběhy), která dětem ukazuje dopad jednání těch, kteří 
se neřídili základními zásadami bezpečnosti.
Program je veden formou besedy s prezentovanými ukázkami, rozsah 1 vyučovací hodina.

3. „Výtržnictví a extrémismu“ – určeno pro žáky 8. a 9. tříd
S dětmi jsou řešeny otázky související s výtržnictvím (vandalismus, chuligánství, sprejerství, vznik 
part a začleňování do nich, osoba vůdce party- charisma a extremismem (prvky netolrerance a 
nesnášenlivost, gangy - vstup do nich, vyrovnání se ostatním, anarchismus, rowdies/chuligánství, 
skinheads. Besedy je směřovány k tomu, aby si děti uvědomili svá jednání, názory a postoje a 
dopad jejich jednání. Využita bude reálná kazuistika (příběhy z regionu, videa)
Program je realizován ve spolupráci s Policií ČR, která besedu doplňuje samostatným blokem.
Program je veden formou besedy, rozsah 2 vyučovací hodiny.

4. Kyberšikana a její dopad na dnešní společnost – určeno pro pracovníky škol
Cílem workshopu je seznámit účastníky se základními rysy problematiky kyberšikany (terminologie, 
základní pojmy, komunikační technologie a nástroje s důrazem na možná rizika a nebezpečí 
internetu). Účastnící se naučí definovat charakter možného pachatele, seznámí se s legislativou, 
vztahující se k této problematice a související možnou pomocí pro oběti kyberšikany. Seznámí se se 
zásadami bezpečné komunikace na internetu a naučí se je používat. V praktické části si osvojí práci 
s moderními komunikačními technologiemi, zejména internetem a sociálními sítěmi.
Program je veden formou workshopu, rozsah 4 vyučovací hodina. Je akreditován MŠMT
(č.j.:11984/2011-25-304).

Kontakt pro zájemce o uvedené programy:
Barbora Čechová, manažer projektu – email: cechova@theia.cz , tel: 724 243 726




