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* Dobrá prax – preventivní programy Aliance výchovy ke vztahùm
* Pouèení z rùzných metod prevence šíøení HIV/AIDS
* A co dìláte na síti vy? Bezpeèné chování na internetu – prevence
* Prevence rizikového sexuálního chování z pohledu medicíny
* Škola není polepšovna – spolupráce rodiny a školy
* Vývojová psychologie – smìrovka ke správnému cíli
* Plody zkušeností a praxe – pokrok v RVP/ŠVP

Konferenèní poplatek 250,- Kè (tiskoviny, obèerstvení), 

akreditace è. j.: MŠMT – 15545/2015-1-426  175/2012-25-434

Pøihlášky: http://rodina.prorodiny.cz (dole-aktualita)

Informace: mfridrichova@prorodiny.cz, 731 625 618

Pøednášky s diskusí na téma:

Centrum pro rodinu a sociální péèi z. s., akreditované zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù
a Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Ústeckým krajem vás zvou na akreditovanou konferenci

Prevence rizikového sexuálního chování –
úkol základního vzdìlávání9.00 — 15.00 hod.

Konference je zamìøena na aktuální odborné poznatky
k tématùm, která ukládá RVP jako prevenci rizikového 
chování a výchovu zdravých postojù v otázkách sexuality,  
a je stavìna jako pøíspìvek k „sexuální výchovì”.
Propojuje mezioborovì poznatky medicíny a syndromu
rizikového chování dospívajících se zákonitostmi
osobnostního  vývoje  a  se  zkušenostmi  z  poradenství. 

Krajský úøad Ústeckého kraje, budova A 
1. patro, sál è. 208 
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
 

Místo konání:

Dále nabízíme školení v rámci DVPP 
„Škola osobního života – výchova 
ke zdravé integraci sexuality” 
v rozsahu 16 hodin (termín dle domluvy)
informace: rodina@prorodiny.cz



 

PREVENCE RIZIKOVÉHO SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ – ÚKOL ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

2. února 2016  akreditace č.j.: MŠMT - 15545/2015-1-426 

8:30 Prezence účastníků 
9:00 Zahájení: koordinátorka školské prevence Ústeckého kraje 

Plody zkušeností a praxe – pokrok v RVP/ŠVP 
MUDr. Maria Fridrichová, lektorka preventivních programů, Centrum pro rodinu  
a sociální péči z. s. 

Pomohlo Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách? 
Konkretizaci přináší zdokonalená verze RVP, přináší také zlepšení pro praxi? Velký prostor 
věnovaný zdraví bude užitečný, pokud se uplatní bio-psycho-sociální definice: ohled na 
zdraví reprodukční soustavy ve fyziologické rovině, vnímání sexuality jako součásti 
identity osobnosti a uplatnění sexuality zapojením do vztahu. Vykrystalizoval cíl 
vychovávat ke společensky definované normě, v zásadě je to výchova k mezilidským 
vztahům se zdravou integrací sexuality. 

 Výchovné úkoly prevence rizikového sexuálního chování z pohledu medicíny 
MUDr. Pavel Kabíček, CSc., Vedoucí subkatedry dorostového lékařství IPVZ Praha; 
MUDr. Maria Fridrichová, lektorka preventivních programů 

Pohled na tělesný rozměr zdraví. SRCH D – syndrom rizikového chování v dospívání,  
s důrazem na jednu součást – rizikové sexuální chování. Zdravotní dopady 
předčasného sexuálního startu. Otazníky nad zdrženlivostí v dospívání. Epidemiologie 
– zdroje infekcí. Přehled nemocí přenosných pohlavním stykem, problematika 
HIV/AIDS z hlediska dostatečných a validních informací, které si potřebuje osvojit žák 
ZŠ. Zátěž předčasného těhotenství. Je otázkou, zda je učitel preventista rizikového 
chování, nebo nositel výchovy. Zkušenosti dorostového lékaře s výchovou dospívajících. 

Vývojová psychologie – směrovka ke správnému cíli 
Mgr. Hana Imlaufová, poradce a terapeut, Křesťanské pedagogicko-psychologické 
poradny Praha 

Zaměřeno na psychický rozměr zdraví. Žák v období dospívání je rodící se nová osobnost, 
která prochází „stadium identity“ a na obzoru je stadium intimity. Učitel ovlivňuje splnění 
vývojového úkolu, někdy spíše odvrací reálná rizika nesplnění. Přednáška definuje, jak se 
v tomto stadiu zdravě projevuje sexualita, jak se blíží svému cíli a naplnění, pojem zdravá 
integrace sexuality. Konkretizuje traumatizující formy sexuálního chování i psycho- 
sociální aspekty předčasného sexuálního startu mladistvých. 

  
Poučení z různých metod prevence šíření HIV/AIDS 
Mgr. Petr Adame, metodik prevence, lektor ACET ČR, o.s. 

Základní aktualizace informací o šíření HIV/AIDS ve světovém měřítku, přístupy  
k prevenci, ABC doporučené WHO, poučení ze statistik, zkušenosti s vnímavostí školní 
mládeže a osvědčené způsoby argumentace, příklady dobré praxe. Efekt externích 
lektorů a využití učitelem v další výuce. 

Škola není polepšovna – spolupráce rodiny a školy 
Ing. Mgr. Marie Nováková, lektorka, vedoucí kurzů prevence rizikového chování  
a kriminality, sociálních dovedností, etiky a etické výchovy 

Ochrana osobností dětí tam, kde učitel nenavazuje na zdravý vztah a vzor rodiny. Kdy  
a jak nahrazuje učitel chybějící základy z rodiny. Pomoc při přerušení negativního 
transgeneračního přenosu. Ochrana dospívajících před vstupem do aktivního sexuálního 
života z důvodu podvědomé kompenzace nedostatečného citového naplnění. Integrace 
sexuality do vztahů. Moderování diskuse žáků v situacích, kdy se formuje osobní 
hodnotový postoj, k vědomí zodpovědnosti za osobní rozhodnutí. 

 A co děláte na síti vy? Bezpečné chování na internetu – prevence zneužití 
Mgr. Petra Michalová, lektorka Národního centra pro rodinu  

Ohrožení zneužíváním je jedním z motivů začlenění sexuální výchovy do školního 
vyučování. Přehled praktických pravidel a osvědčených pedagogických kroků výchovy  
k bezpečnému chování na internetu. Spolupráce rodiny a školy. Rozdílné generační 
přístupy k využívání médií, mediální gramotnost. Příklady dobré praxe, možnost 
spolupráce s NNO. 

Dobrá praxe – přehled programů výchovy ke vztahům. 

V přestávkách občerstvení, oběd – bageta. 
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