
 

Společně k bezpečí, z.s.       

 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE – KVALIFIKAČNÍ STUDIUM 

 

Akreditované studium k výkonu specializovaných činností podle §9 odst. 1 písm. c) 

vyhlášky 317/2005 Sb. Akreditace číslo: MSMT – 27767/2021-4-929. Délka: 250 hodin.  

 

PROČ S NÁMI?  

Nejsme pro každého, ale pro někoho jsme. Máme zájem o angažované, efektivní typy 

studentů, kterým jsme schopni nabídnout špičkový produkt a mimořádný servis. Zvýšíte si 

kvalifikaci, stanete se součástí společenství zaměřeného na kvalitní služby. 

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – ODPOVĚDNOST ZA SVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – VOLBA 

POSTUPU A CESTY. 

1) Individuální přístup, vlastní tempo, ani minutu svého času nepromrháte, rovnou se 
soustředíte na výstup a vzdělávací cíl. 

2) Ihned po zahájení studia začnete studovat, váš osobní mentor vás vede rovnou k cíli – 

nečekáte na skupinu, nečekáte na nic. Je s vámi v kontaktu po celou dobu studia a 

poradensky vás povede i po něm. 

3) Absolutně žádný stres, žádné srovnávání, žádný tlak – jen a jen efektivní učení. 

4) Přednostní služby našich lidí pro vaši školu – vaše vysoká erudice je i náš zájem. 

5) Vysoké slevy (obvykle 50 %) z účastnických poplatků na naše akce, tréninky, 

semináře. 

6) Poradenská práce – přímo v terénu, rovnou v akci, rovnou s našimi interventy, uvidíte 

nám přímo pod ruce a my vám, učíme se společně, rosteme společně. 

7) Vzdělávání v blocích a kompaktních modulech – všechno rovnou na kauzách a 

v terénu, reflexe vlastní praxe. 

8) My garantujeme základní úroveň = budete umět a znát, i kdyby vás o půlnoci vzbudili 

to, co je nezbytné a co garantujeme státu (vy i my). Mistrovská úroveň je už na vás – 

my vám k ní pomůžeme v té oblasti, kterou si vyberete. 

9) Práce ve skupinách – budete pracovat v různých skupinách a setkáte se s lidmi napříč 

regionem/ČR tak, jak budete chtít – sami si volíte místo. Nabídka je pro vás tvořena 

individuálně. 

 

Pro koho to je: 

Pro lidi, kteří se zaměřují na svůj osobnostní růst, vzdělávání vnímají jako důležitou část 

svého života. Jsou hrdí na své individuální dovednost a chtějí získat další. Chtějí být součástí 



společenství Laskavých a efektivních učitelů/školních poradců. Chtějí umět něco nového a 

učit se to dobrým – laskavým a efektivním způsobem.  

 

Jsem ředitel školy a chci umět poradenskou práci, anebo chci, aby ji uměli moji lidé. Chci 

pro ně benefit v podobě zvýšené kvalifikace a současně vysoké dovednosti. 

Jsem (třídní) učitel/vychovatel a chci umět práci se skupinou i jednotlivcem a zvýšit si 

kvalifikaci. Jsem metodik prevence, anebo být chci. Jsem začínající učitel a chci to rovnou 

umět. Nejsem vůbec učitel, ale chci to stejně umět.  

 

Pro koho to není: 

Chcete jen papír = řidičák na školní poradenství. Chcete si ho vysedět v lavici nebo doma se 

uwebinářovat do bezvědomí.  

 

Náš základní tým: Michaela Veselá, 2Martiny (Kekulová, Grohmanová), Pavlína 

Vojtěchová, Kateřina Pospíšilová. Tato sestava je v roli osobních mentorů. Mnoho dalších 

spolupracovníků z řad učitelů, ředitelů a poradců, kteří se touto prací živí. S dětmi, 

skupinami, školskou veřejností a sborovnami všichni pracujeme a rosteme denně.  

 

Zaváděcí cena pro rok 2022: 26.000, - Kč 

Platbu možné také rozložit, odložit, domluvit splátkový kalendář, financovat z grantů a jiných 

než rozpočtových zdrojů, financovat postupně na základě fakturace, v případě samoplátců se 

jedná o daňově odpočitatelnou položku. 

 

Začátek studia: Od 1.8. 2022 kdykoliv – není nutné čekat na otevření samostatné skupiny, 

studovat začnete hned – začátek si určíte sami, viz. Průběh kurzu níže. 

 

Obsah studia je dán vyhláškou, standardem a naší akreditací – najděte si to sami, je to pro 

celou ČR stejné. Vstup do databází akreditovaných programů je veřejný.  

 

PRŮBĚH KURZU 

Kurz je veden v krocích. Budete postupovat od známého k neznámému a pohybovat se od té 

úrovně, ve které jste, směrem k úrovním vyšším. Tempo si určujete sami. 

 

1. V přihlášce zvolíte den, kdy chcete se studiem začít. Od toho okamžiku vám běží 2 

letá studijní doba. Za 2 roky studia se naučíte přesně tolik, kolik budete chtít. V tento 

den zahájíte krok číslo 1 a my vás v tento den oslovíme.  

2. Je pouze na vás, jak chcete 2 roky a svých 250 hodin využít. My hlídáme pouze 

základní úroveň dovedností a znalostí. Jestliže se vám ji nepodaří dosáhnout za 2 roky, 

budete to studovat tak dlouho, dokud ji nedosáhnete. 



3. Hotovo máte ve chvíli, kdy uplyne všechno, co uplynout má = 250 hodin/2 

roky/základní úroveň. Jestliže chcete ze studia vymačkat maximum a dostat se do 

mistrovské úrovně, anebo zůstat v úrovni základní, je naprosto vaše věc. 

4. Kurz probíhá v na sobě navazujících krocích. Jakmile splníte úkoly povinné pro daný 

krok, postupujete do dalšího kroku. Že jste postoupili, poznáte jednak sami, protože 

úkoly jsou jasné a současně vám to sdělí ten z nás, který s vámi krok prochází. Je 

nutné, abyste se shodli. Tedy vy i průvodce budete mít za to, že krok je hotový. 

Vzhledem k tomu, že kroky jsou krátké a jasné, ke sporům by mělo docházet velmi 

vzácně. 

5. V rámci kurzu zjistíte, anebo to už víte, že se na nějakou činnost chcete specializovat. 

Na diagnostiku, práci se skupinami, práci s jednotlivcem, vedení kauz, šetření 

v kauzách, vedení poradenského pracoviště – co všechno už ta role jen nabízí.  

6. V průběhu kurzu nebudete dělat, psát, produkovat ani řešit NIC, CO NEDĚLÁ, 

NEPÍŠE, NEPRODUKUJE A NEŘEŠÍ školní metodik prevence. Veškeré písemnosti, 

které budete tvořit, jsou pouze písemnosti, které metodik prevence má umět tvořit a 

budete je tvořit takovou formou a v takovém rozsahu, v jakém je to běžné. Všechno, 

co budete dělat, umět a znát, bude využitelné okamžitě. 

7. Závěrečné zkoušky probíhají tak, že splníte všechny povinné úkoly (máte za sebou 

všechny povinné kroky, což probíhá průběžně), máte pohromadě všechny povinné 

písemnosti (to probíhá průběžně) a umíte všechno, co máte v základní úrovni umět (to 

probíhá rovněž průběžně). Na konci proběhne reflexe formou kolokvia. Umělá 

závěrečná práce, veřejná prezentace, veřejné zkoušení, tahání otázek apod. se v našem 

kurzu nekoná. Vy budete velmi dobře vědět, co umíte a znáte a my to budeme vědět 

taky. 

8. Studijní plán si řídíte vy. Tréninky dovedností vám budeme pravidelně nabízet a vy si 

vyberete termín a místo. Individuální setkávání s našimi průvodci si plánujete podle 

svých potřeb.  

 

CO BUDETE NA VÝSTUPU UMĚT A ZNÁT: 

Metodické a koordinační činnosti: 

Koordinovat tvorbu, tvořit a evaluovat preventivní programy školy. 

Koordinovat a realizovat preventivní aktivity školy zaměřené na ty projevy rizikového 

chování, které jsou ve vaší škole aktuální. 

Metodicky vést učitele (v krocích) školními kauzami. 

Koordinovat spolupráci školy se OSPOD, OČTŘ, regionálními poradenskými pracovišti. 

Vést povinnou dokumentaci v profesionální podobě. 

Informační činnosti: 

Zajistit si odborné informace a umět je předat učitelům. 

Síťovat. 

Předávat informace povinným subjektům, zpracovat odbornou zprávu pro povinné subjekty. 

Poradenské činnosti: 

Vyhledávat žáky v různé úrovni rizika. 



Vést orientační šetření u žáků s projevy rizikového chování. 

Poskytovat poradenské služby v oblasti rizikového chování žákům a rodičům. 

Zajistit péči odborného pracoviště. 

Vytvářet školní záchytný systém. 

Vytvářet školní systém vnitřního varování. 

Připravit podmínky pro integraci žáků s poruchami chování. 

 

Chcete-li vědět víc, kontaktujte nás: Michaela Veselá, vesmich@icloud.com nebo Martina 

Grohmanová, margrovrch@seznam.cz nebo Martina Kekulová , kekulova.m@seznam.cz 

 

---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU SPECIALIZAČNÍHO STUDIA PRO ŠKOLNÍHO 

METODIKA PREVENCE 

 

Tyto údaje zašlete mailem na vesmich@icloud.com 

1. Jméno a příjmení 

2. Bydliště nebo místo vaší školy 

3. Kontakty na vás (telefon, e-mail /takový, který denně používáte): 

4. Kdo bude kurzovné hradit a jakým způsobem (jednorázová platba, splátky): UVEĎTE 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE 

V případě splátek se s námi dopředu dohodněte. Studium nelze zahájit, dokud si mezi sebou 

nevyjasníme, jak a kdy bude hrazeno kurzovné. 

Zaváděcí kurzovné pro rok 2022 je: 26.000, - Kč. 

5. DEN ZAHÁJENÍ STUDIA (uveďte takový den, kdy bezpečně víte, že skutečně začnete):  

 

Jestliže nám chcete / potřebujete nejprve zaslat objednávku (některé školy to tak dělají a trvají 

na tom), tak to udělejte. 

Naše údaje: Společně k bezpečí, z.s., Staré Sedlo 92, Orlík nad Vltavou, 398 07, IČO: 

27054705, nejsme plátci DPH. 

Kdybyste přihlášku z nějakého důvodu zaslali někomu jinému (Pavlína Vojtěchová, Kateřina 

Pospíšilová, Martina Kekulová, Martina Grohmanová) my už si to mezi sebou předáme, není 

třeba posílat opakovaně. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 
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