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Obsah prezentace

• Nastínění možných postojů školy x současný stav 
užívání návykových látek na školách

• Dobrá praxe zavádění primárně preventivních 
programů do škol - odkazy

• Příčiny a kontext rizikového chování 
(včetně užívání drog)

• Konkrétní ukázka metodiky PREVENTURE – rizikové 
osobnostní faktory

• Konkrétní ukázka metodiky UNPLUGGED – role 
vrstevníků, zapojení rodiny…

• Další zdroje informací – diskuze…



Výchozí idea I.

1) „Na naší škole drog nejsou a pokud se 
náhodou vyskytnout tak s tím umíme zatočit.“

– Naivita < ESPAD, alkohol ve společnosti…

– Pokrytectví  < toto není náš problém

– Vlastní zoufalství < zkušenost s drogami u blízkých

– Ideologie  < politika, dogma

– Bojovný duch < přemoci silou



Výchozí idea II.

2) „Drogy na naší škole zřejmě nebo jistě jsou ale 
s tím nejde moc dělat.“

- Není to náš problém < dle MŠMT ano

- Nevíme si rady < vzdělávání

- Raději o tom nemluvme < posun do 1. stádia

- Je to silnější než my < v jednotě je síla

- Chybí prostředky < personální, finanční priority

- …



Výchozí idea III.

3) „Drogy na naší škole jsou, snažíme se to řešit!“

- Na naší škole máme primárně preventivní programy 
zaměřené na užívání návykových látek

- Na naší škole máme definovaná jasná pravidla pro 
případ odhalení (zjištění) závažných situací

- Věnujeme tomu pozornost jak po stránce vzdělávání 
zaměstnanců, tak po stránce finančních prostředků

- Komunikujeme o tom s žáky i s rodiči



Aktuální situace:
ESPAD – 16tiletí (SŠ) celá ČR

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 
(ESPAD) - Výsledky průzkumu v České republice v 
roce 2007. Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P. 
Vydal Úřad vlády České republiky, 2009. ISBN 978-
80-87041-94-9.

Studie – Karlovarský kraj (ZŠ i SŠ)

Lepík, F., Dolejš, M., Miovský, M., Vacek, J. (2010). 
Školní dotazníková studie o návykových látkách, 
dalších formách rizikového chování a pilotní studie o 
užívání těkavých látek na základních školách 
praktických: Karlovarský kraj. Tišnov: SCAN.



Zvyšování efektivity programů primární prevence

• Faktory, které zvyšují efektivity programů primární 
prevence na školách: 

• Interaktivní způsob výuky

• Informace o drogách se zaměřením na jejich efekty

• Zaměření na osobní a sociální dovednosti

• Zaměření se na normativní očekávání dětí a na 
zdůraznění, že většina adolescentů NL neužívá

• Strukturovaný nácvik širokého spektra sociálních a 
životních dovedností (plánování, komunikace)

• Vyškolení učitele a supervize jeho práce

• Zapojení rodiny a komunity

• Zohlednění kultury daného prostředí        (Tobler, 2000)



Co v primární prevenci nefunguje
■ programy založené pouze na předávání informací

■ programy založené na varovných sloganech a odstrašujících příbězích

■ jednorázové programy

■ krátkodobé a málo intenzivní programy

■ programy bez interaktivních prvků založené na pasivním vstřebávání informací a 
bez návaznosti na rozvoj dovedností, bez výměny zkušeností a zpětné vazby,

■ programy, které neodpovídají potřebám cílové skupiny

■ programy realizované osobami bez dostatečných zkušeností a schopností 
program vést nebo osobami, které nejsou cílovou populací respektovány a 
uznávány,

■ kampaně ve sdělovacích prostředcích zaměřené na obecnou populaci 
(především pokud se jedná o programy a kampaně bez jasného sdělení nebo 
kampaně podávající neúplné informace)

■ spoléhání se na jeden typ preventivních programů, 

■ setrvačnost v realizaci programu se stále stejným obsahem a způsobem 
implementace

■ školní politika nulové tolerance

■ testování drog z moči



Součásti strategie pro školní drogovou prevenci:

• Vize školy ohledně prevence: vysvětlení a odůvodnění potřeby 

provádět prevenci užívání návykových látek,

• pravidla ohledně užívání drog pro studenty ale i zaměstnance 

školy a návštěvníky školních prostor, ve školních vozidlech a na 

školních akcích mimo budovu školy,

• zákazy reklamy na alkohol, léky a tabák ve školních budovách, na 

školních akcích a ve školních publikacích,

• požadavek, aby si všichni studenti rozvíjeli dovednosti a zvyšovali 

znalosti, aby se dokázali vyhnout užívání drog,

• zajištění, aby studenti a veškerý školní personál měli přístup 

k programům, které jim pomohou přestat užívat alkohol, tabák nebo 

další drogy,

• postupy jak o strategii informovat studenty, veškerý školní 

personál, rodiče nebo rodiny, návštěvníky a komunitu a dohled nad 

jejím plněním a efektivitou.

• Existují příručky  dobré praxe: 



www.eudap.net



www.drogy-info.cz



• ZAOSTŘENO NA DROGY 2/2007 (ročník pátý)

• ZAOSTŘENO NA DROGY 1/2006 (ročník čtvrtý)



Příčiny a kontext rizikového chování 
(včetně užívání drog)

Rizikové 
chování

Adolescent

Vrstevníci

Škola

Rodina



Ukázka metodiky PREVENTURE
(indikovaná primární prevence)

Charvát, M., Dolejš, M., Endrödiová, L.
Centrum Adiktologie 1. LF UK a VFN

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 
Norského finančního mechanismu

„Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas 
with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods 

from Norwegian partners“   A/ CZ0046/1/0006

projekt ESF OP VK CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF  „VYNSPI“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky



Co je PREVENTURE?
• Metodika indikované primární prevence užívání 

drog postavená na krátké intervenci odpovídající 
specifickým rizikovým osobnostním rysům

• Cílová skupina žáci a studenti cca od 12 do 16 let 
(tj. cca 8. st. ZŠ až 2. stupeň SŠ)

• Výzkumem podložená (př. Conrod, Stewart, 
Comeau, & Maclean, 2006) 12ti-letý výzkum 
včetně  Efektivity těchto intervencí > snížení 
problémového pití, vyšší procento abstinence po 
6 a 12 měsících oproti kontrolní skupině atp.

• Určeno pro školní psychology



Jak PREVENTURE vypadá a funguje?

• Metodický manuál pro lektora (pedagoga),
• Ilustrované barevné sešity pro studenty (36 stran)
• Systém školení lektorů (facilitators)
• Na osobnostní faktory zaměřená intervence
• Postaveno na specifickém profilu jedince dle 

screenigové metody SURPS 4 škály <> 4 sešity

- Přecitlivělost (Anxiety sensitivity)
- Vyhledávání vzrušení (Sensation seeking)
- Beznadějnost (Hopelessness)
- Impulzivita (Impulsivity)



Vyhledávání vzrušení 
(Sensation seeking)

Bývá jednoznačně spojováno s nadměrným pitím alkoholu a zároveň se 
zvýšeným rizikem nežádoucích důsledků jeho konzumace (Conrod, 
Peterson, & Phil, 1997; Schall, Kemeny, & Maltzman, 1992). 

Tento rys je charakterizován touhou po intenzivních a nových prožitcích 
(Zuckerman, 1994). Projevuje se zvýšenou mírou riskování či 
lehkomyslným chováním, např. nebezpečným řízením motorových 
vozidel, krádežemi v obchodech, nechráněným sexem a užíváním 
alkoholu a jiných drog (Arnett, 1994).

Konzumace alkoholu je motivována intenzifikací pozitivních emocí 
(enhancement-motivated drinking) (Cooper et al., 1995).

Není prokázáno, že by osoby, které vykazují vysokou míru potřeby 
vyhledávat vzrušení, byly nutně zároveň impulzivní (Conrod, Phil, 
Stewart, & Dongier, 2000), byť tyto dva rysy se mohou objevovat 
současně.



Beznadějnost – NM (Hopelessness)
Bylo prokázáno, že mladí lidé zažívající pocit beznaděje, mají 

sklon k týmž negativním automatickým myšlenkám, které se 
vyskytují při depresi. Mají tendenci své negativní zážitky 
paušálně projektovat do situací různé povahy a vztahovat na 
sebe vinu za vznik nepříznivých situací. 

Tito lidé své pocity beznaděje často řeší uzavíráním se před 
světem (vyhýbají se situacím obnášejícím sociální interakci), 
závislostí (cítí se lépe, jsou-li závislí na druhých) nebo 
užíváním alkoholu anebo jiných drog, případně kombinací 
těchto projevů. 

K pocitům beznaděje či negativnímu myšlení mimo jiné patří 
pocit neschopnosti, pesimismus, introverze a plachost. I když 
smutek a negativní myšlení jsou do určité míry normální, pro 
mnohé dospívající je pesimismus a pocit neschopnosti 
všudypřítomným prvkem jejich života. Uvádějí, že se velmi 
často cítí zbyteční a mnoho času tráví o samotě.



Impulzivita (Impulsivity)
Je osobnostní faktor, jenž se vyznačuje tím, že člověk jedná dříve, 

než stačí domyslet důsledky svého jednání. Je spojována se 
zvýšeným rizikem raného nástupu problémů s alkoholem a 
drogami (Pulkkinen & Pitkänen, 1994).

Působí jako samostatný nositel rizika alkoholismu v rodině (Sher, 
1993). 

Impulzivita je charakterizována nedostatečnou schopností 
oddálení behaviorální reakce v konfrontaci s možností 
okamžitého „posílení“ (Spoont, 1992). Z důvodu deficitu 
autoregulace představuje tato veličina individuálního rozdílu 
rizikový faktor z hlediska zneužívání drog, které jsou zdrojem 
okamžitého posílení (Pihl & Peterson, 1995).

Použijeme-li Cooperovu (1994) klasifikaci motivů k pití alkoholu, 
pak je konzumace u mladých impulsivních lidí motivována 
intenzifikací pozitivních emocí (enhancement-motivated
drinking) (Conrod, Stewart, Pihl, Cote, Fontaine & Dongier, 
2000). 



Přecitlivělost (Anxiety sensitivity)
Osobnostní rys, který bývá spojován se zvýšenou mírou 

konzumace alkoholu (Stewart, Peterson, & Pihl 1995; 
Stewart, Zvolensky, & Eifert, 2001a, Conrod, Pihl, & 
Vassileva, 1998) 

Specifický strach z tělesných vjemů, úzkost a katastrofické 
scénáře v podobě somatického onemocnění, ztrapnění se 
ve společnosti nebo ztráty duševní kontroly 
(Reiss, Peterson, Gursky, & McNally, 1986).

Motivy k pití alkoholu (Cooper, 1994):
• zvládnutí krizových situací (coping-motivated drinking) 

(Stewart, Samoluk, & MacDonald, 1999) 
• přizpůsobení se okolí (conformity-motivated drinking) 

(Stewart, Zvolensky, & Eifert, 2001b). 



Přecitlivělost a motivy k pití alkoholu

Panika
Budoucí 

problémy
Budoucí pro-
blémové pití

Přecitlivělost

Problémy 
s pitím

Konformní 
pití

Pití kvůli zvládání 
úzkosti



























odměna = peníze 
na počítačovou hru 



O D M Ě N A



odměna = zábava 

odměna = volnost



Příčiny rizikového chování 
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Program primární prevence 
užívání návykových látek 
Unplugged

Autoři prezentace: Charvát, M., Jurystová,L.,

Gabrhelík, R., Šťastná, L., Miovský, M., Daněčková, T.



Hlavní charakteristiky UNPLUGGED 
• UNPLUGGED je původním projektem vycházejícím z dobré praxe 

ověřených tj. účinných programů primární prevence rizikového 
chování v Evropě.

• Integruje v sobě jak všeobecné jádro metod a technik 
používaných v prevenci rizikového chování obecně, 
tak také lekce zaměřené specificky na prevenci užívání 
návykových látek.

• Program v současné podobě tedy nepředstavuje komplexní 
program všeobecné primární prevence avšak ideálně může být 
začleněn do širšího rámce preventivních programů na ZŠ. 

• V budoucnu je plánováno rozšíření specifické části pro další 
oblasti (agrese, šikana, sex rizikové chování atd.)



Hlavní charakteristiky UNPLUGGED
• Unplugged je nejvhodnější pro žáky ve věku 12-14 let, 

tj. pro žáky 6. či 7. tříd. 

• Skládá se z 12 lekcí po 45 minutách

• Lekce jsou rozloženy na celý školní rok (interval mezi 
lekcemi je 14 dní - 3 týdny)

• Orientace nikoliv jen na úroveň informací, ale 
především na kvalitu postojů a změnu chování 

• Cílem je oddálit první zkušenosti s drogami 
a zabránit přechodu od experimentálního užívání k 
užívání pravidelnému



Systém odborného dohledu v ČR

EUDAP
Faculty

Centrum 
Adiktologie 

(odborný dohled -
master trenéři)

Regionální centra prevence
(kurzy vedou certifikovaní trenéři)

Realizace programu ve školách
(proškolení pedagogičtí pracovníci)



Efektivita programu UNPLUGGED v ČR
• ČR se zapojilo do druhé vlny EUDAP-2 kde již bylo zapojeno 9 

zemí EU
• Koordinátor pro ČR je Centrum adiktologie PK 1. LF UK ‚

v Praze, které projekt realizuje spolu s partnery v zapojených 
regionech

• Projekt byl zahájen na podzim 2006 a dosud trvá sběr dat. Hlavní 
část proběhla ve školním roce 2006/2007.

• Výzkumný projekt byl realizován na 4 souborech škol 
s koordinačními centry ve Valašském Meziříčí, Brně, Tišnově a 
Benešově (výsledky uvedeme dále v prezentaci)

• Celkem zapojeno 76 škol a téměř 2000 žáků 
(kontrolní a experimentální skupina)

– Dotazníková studie – retesty žáků v pravidelných intervalech -
celkem 5 testování:
(před intervencí, ihned po intervenci, 3 měsíce, 12 měsíců a 15 
měsíců po ukončení intervence)



CIGARETY – poslední měsíc



OPILOST – poslední měsíc



MARIHUANA – poslední měsíc



EVALUACE EFEKTIVITY 
– experimentální vs. kontrolní skupina

• program je efektivní u:
– užití tabáku v posledním měsíci, 

– nárazovém pití (binge drinking), 

– opilosti v posledním roce, 

– celoživotní prevalenci užití konopných drog, 

– užití konopných drog v posledním roce, 

– užití konopných drog v posledním měsíci, 

– zkušenosti s těkavými látkami v posledním měsíci, 

– celoživotní zkušenosti s barbituráty, 

– celoživotní prevalence užití alkoholu spolu s konopnými 
drogami.



VÝSLEDKY EVALUACE PROCESU

• manuál velmi ulehčuje přípravu hodin – struktura hodin, úvod, 
cíl, shrnutí, časování… „kuchařka“

• Pracovní sešit pro žáky – velký úspěch u žáků, barevný, zůstává 
v jejich vlastnictví

• časový limit může být problém - v současné době můžete 
volněji rozdělit lekce dle možností pedagoga/školy

• styl práce při programu, vztah učitel - žák (partnerský přístup, 
možnost projevit názory, prožitek dětí, osobní příklad, 
netradičnost hodin, komunitní kruh)

• přínos pro celý třídní kolektiv i pro další práci pedagoga

• materiální a technické zázemí – na dobré úrovni, funkční



Další důležité konsekvence vzešlé z výzkumu

• Význam a nutnost vstupního školení před zahájením 
implementace programu do školy
– nácvik technik využívaných při programu, osobní prožitek pedagoga

• Význam a nutnost intervizních setkávání
s regionálními koordinátory (trenéry) v průběhu realizace 
programu ve třídě 
– Sdílení a reflexe zkušeností, podpora v obtížných situacích

• Význam a nutnost podpory managementu školy
– Program v rámci běžné výuky, musí mít místo v rozvrhu
– Komunikace s kolegy pedagogy, tzn. že celá škola ví o programu
– Komunikace s rodiči (chybějící komunikace s rodiči může narušit výsledky 

práce, protože žák se doma začne chovat jinak)



Teoretická východiska projektu UNPLUGGED
Model KAB: Znalosti - postoje - chování 

(Knowledge - Attitude - Behavior)

• Jde o orientaci nikoliv pouze na úroveň informací, ale především 
na kvalitu postojů a změnu chování. 

• Kvalita postojů a změna chování často nemusí s rozsáhlostí a 
hloubkou poznatků příliš souviset. 

• Cílem prevence je ovlivnit chování: součástí programů je proto 
získání relevantních sociálních dovedností a dovedností 
potřebných pro život, např. posílení schopnosti mladých lidí čelit 
tlaku k užívání návykových látek zvýšeným sebevědomím, 
nácvikem asertivity a  schopností odmítat, zkvalitněním sociální 
komunikace a schopnosti obstát v kolektivu a řešit problémy 
sociálně přiměřeným způsobem.



Teoretická východiska projektu UNPLUGGED

Model CSI: komplexního vlivu sociálního prostředí
(Comprehensive Social Influence)

a) představují a procvičují se různé typy chování, aby byly posíleny postoje a 
dovednosti, které pomáhají odolávat tlakům např. vrstevnickému tlaku užívat 
drogy.

b) Výhledovým cílem tohoto přístupu je vybavit dospívající konkrétními 
dovednostmi a nástroji, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí.

c) Dalším cílem je podporovat žáky, aby se dozvěděli o drogách i zdravotních 
následcích jejich užívání pravdivé informace. 

d) Vliv sociálního prostředí je v programech primární prevence ale zároveň 
chápán jako protektivní faktor (dobrý vliv party). 

e) Interaktivní metody používané v těchto programech se zaměřují na zvyšování 
kompetencí začlenit do postojů k drogám a jejich užívání i vztahy a silnou 
sociální síť. 



Hlavní koncepty na nichž program UNPLUGGED staví:

Kritické myšlení: schopnost objektivně analyzovat informace a zkušenosti. 

Rozhodování: konstruktivně se rozhodnout o v otázkách našeho života. 

Řešení problémů: konstruktivně se vypořádávat s problémy v životě. 

Sebeuvědomění: poznání sebe sama, našeho charakteru (povahy), silných i 

slabých stránek a toho, co se nám líbí nebo nelíbí. 

Empatie: představit si, co zažívá jiný člověk v pro nás neznámé  situaci.

Zvládání emocí: schopnost rozpoznat emoce u ostatních i nás samotných, 

uvědomit si, jak ovlivňují chování, a schopnost adekvátně na ně reagovat. 

Normativní přesvědčení: jedná se o proces, kdy se vaše přesvědčení nebo víra 

v něco stane normou pro vaše chování. 

Kreativní myšlení: umožňuje, aby si člověk prozkoumal různé alternativy a 

následky svých činů, a tak přispívá jak k rozhodování, tak k řešení problémů. 

Efektivní komunikace: schopnost vyjádřit se verbálně i neverbálně způsoby 

adekvátními pro danou kulturu a situaci. 

Vztahové dovednosti: schopnost navazovat pozitivní vztahy s ostatními. 





Struktura lekcí Unplugged
Jednotlivé hodiny se zaměřují na tři hlavní 

komponenty:

1. Informace a postoje (4 lekce) ‚

předávání informací (např. informace o faktorech ovlivňujících užívání 
drog)

2. Interpersonální dovednosti (4 lekce)
získávání a rozvoj interpersonální dovednosti (např. adekvátní 
komunikování emocí, rozlišování mezi verbální a neverbální komunikací)

3. Intrapersonální dovednosti (4 lekce)
získávání a rozvoj intrapersonální dovednosti (např. skupinové vlivy, 

pěstování kritického vyhodnocování informací).



Metodika pro učitele: Přehled jednotlivých lekcí 
programu 





Projekt EUDAP-2

Metodika pro učitele

Každá lekce má svoji strukturu podle které se metodik 
orientuje:

– Název lekce

– Několik slov o této lekci

– Konkrétní cíle

– Co potřebujete

– Tipy pro lekci

– Zahájení lekce

– Hlavní aktivita

– Ukončení lekce

– V kostce



Pracovní sešit pro žáky

• 12 lekcí stejně jako metodika

• Barevné atraktivní provedení

• Obsahuje otázky navíc pro žáky, aby o sobě 
přemýšlely, dá de vpisovat

• Jedná se o osobní sešit každého žák, nicméně 
učitel si ho několikrát za tu dobu vybere, proto 
připomeňte dětem, aby do něj nepsaly něco 
příliš osobního
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Doplněk - Lekce pro rodiče
1. Porozumět lépe teenagerům - Informace o psychologických a 

sociálních charakteristikách adolescence - informace o drogách - užívání 
návykových látek jako součást experimentální rizikového chování 
teenagerů - vliv a role rodiny, fungování v této fázi

2. Vychovávat teenagera – znamená vyrůstat spolu

Autonomie a identita u teenagerů, generační konflikt a nezbytný rozvoj 
rodiny – rodičovská asertivita

3. Mít dobrý vztah se svým dítětem také znamená, stanovit 
pravidla a limity - Autorita, bez autoritářství, kontrola bez represí, 

stanovení jasných limitů
v rodině o užívání návykových látek

Momentálně v překladu (!)

Vhodné pro školního psychologa

Tři setkání s rodiči po cca 3 hodinách



Podoba kurzu UNPLUGGED
• Akreditováno MŠMT !

• Vlastní kurz - 16 hodin, tj. dvoudenní
(nejlépe na jaře > možnost lépe začlenit Unplugged do MPP či 
rámcových programů)

• Navazují 4 cca dvouhodinová intervizní 
podpůrná setkání
(nejlépe až v průběhu vlastní realizace, např. vždy po třech 
zrealizovaných lekcích)

• Interaktivní, vedený proškolenými lektory

• Potřeba trenéra (lektora) z Karlovarského kraje!



Cíle kurzu:
• seznámit účastníky se základními informacemi o programu 

a jeho struktuře, s východisky a metodologií, která je zapotřebí 
pro práci se sociálními dovednostmi a modelem komplexního 
vlivu sociálního prostředí,

• zaměřit se na postoje učitelů k návykovým látkám a prevenci 
jejich užívání, včetně odbourávání mýtů v této oblasti a 
prezentaci aktuálního vědeckého poznání.

• probrat s účastníky úskalí metodiky, nacvičit obtížná místa 
jednotlivých lekcí a zodpovědět jim důležité otázky spojené se 
stylem práce v Unplugged, 

• umožnit účastníkům procvičit si jednotlivé lekce a aktivity 
používané v programu Unplugged. Dalo by se říci, že během 
těchto cvičení se učitelé často ocitnou v žákovských rolích a 
pocítí interaktivitu programu.



Podmínky pro realizátory - pedagogy
Unplugged je postaven na interaktivní práci se třídou, takže ho 

mohou po absolvování kurzu dle současné akreditace MŠMT 
provádět pedagogičtí pracovníci splňující tyto podmínky:

• absolvované specializační studium školní metodik prevence v 
rozsahu 250 hodin (nemusí být ve funkci MP),

• anebo pedagog s 5 lety praxe v roli metodika či lektora 
preventivních programů a souhrnně alespoň 60 hodin kurzů s 
tématikou z oblasti primární prevence rizikového chování či 
práce se skupinou, 

• anebo výchovný poradce se specializací, školní psycholog, 
etoped, oblastní metodik prevence v rámci PPP s alespoň 1 
rokem praxe.



Materiály Unplugged online
• Po vyplnění krátkého dotazníku na www.eudap.net obdržíte 

přihlašovací údaje na svůj email. Po jejich zadání vám bude 
umožněn download. Stažené dokumenty slouží pedagogům 
zejména pro studijní účely. 

• Důrazně nedoporučujeme amatérský tisk či kopírování 
materiálů Unplugged, které tím mimo jiné ztrácejí atraktivitu 
pro žáky, navíc i ekonomická nákladnost (toner, papíry, vazba) 
může být dokonce mnohem vyšší. 

• Též důrazně nedoporučujeme ani používání těchto materiálů 
bez absolvování kurzu, což by mohlo vést k nesprávnému 
používání metodiky a ztrátě efektivity.

• Kurz i následná podpora od lektora (trenéra) bude ve vašem 
regionu v případě dostatečného zájmu včas a profesionálně 
zrealizován. 

http://www.eudap.net/
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Objednávání tištěných materiálů
Distributor : Sdružení SCAN, Hanákova 710, 666 03 Tišnov 

• V případě zájmu o tištěné materiály UNPLUGGED prosíme o 
vyplnění objednávkového formuláře a zaslání na e-mail 
knihy@scan-os.cz Během 15 prac. dní budou materiály doručeny 
poštou společně s fakturou a údaji pro platbu. 

• Prodej tištěných materiálů Unplugged a jejich užívání je vázáno na 
absolvování tréninkového kurzu k této metodě! 

Unplugged set pro třídu 

(1x manuál, 1x karty, 25x pracovní sešity)
1250,- Kč

Unplugged manuál pro učitele (1ks) 137,- Kč

Unplugged karty (1 sada karet) 47,- Kč

Unplugged pracovní sešit pro žáka (1ks) 44,- Kč

mailto:knihy@scan-os.cz
mailto:knihy@scan-os.cz
mailto:knihy@scan-os.cz
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Konference PPRCH 2010:
VII. ročník konference Primární prevence rizikového chování, letos 
na téma: „Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci“.
Termín konání je ve dnech 8. – 9. 11. 2010 v prostorách Magistrátu 
hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1. 
Bližší informace o konferenci a přihlášky, jak pro posluchače tak pro 
přednášející, naleznete zde: www.pprch.cz. Dotazy: info@pprch.cz

Projekt:
Šíření a vývoj metodiky Unplugged v ČR probíhá v rámci projektu: 
„Tvorba systému vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování 
pro pedagogické a poradenské pracovníky  škol a školských zařízení 
na celostátní úrovni“
CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK

http://www.pprch.cz/
http://www.pprch.cz/
mailto:info@pprch.cz
mailto:info@pprch.cz
mailto:info@pprch.cz


Diskuze a dotazy…

Děkuji za pozornost!

Kontakt: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

miroslav.charvat@email.cz


