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Základním cílem studia je nabídnout jeho účastníkům rozšíření dosavadních znalostí z oblasti primární 
prevence rizikového chování, vytvořit funkční a reálné nástroje využitelné pro koordinaci a spolupráci 
při předcházení a řešení rizikového chování ve školním prostředí a  začlenění uceleného přístupu 
k rizikovému chování do systémových a organizačních dokumentů školy. 
Studium povedou dva kmenoví lektoři v kooperaci s odborníky, jako je Jan Knopp, Lenka Skácelová, 
Sylvie Stretti, Jan Kaňák atd.
Studium je určené pro školní metodiky prevence a ostatní oblastní i krajské metodiky prevence. 
Specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k 
výkonu specializovaných činností.

Název studia: Specializační studium pro školní metodiky prevence

Akreditace: Č.j.: MŠMT 913/2016-1-143

Struktura:

Celková časová dotace studia - 300 hod.
- 16 dvoudenních setkání po 17ti výukových hodinách.
- Povinná praxe 2 x 14 hod.
- Povolená absence 42 hod.

Místo konání:
hotel Kavka (www.hotelkavka.cz), hotel Jizera (www.hotel-jizera.eu/cs), Malá 
Skála

Termín zahájení: září/říjen 2017

Cena studia:
22.000,- Kč jedna osoba (V ceně jsou hrazeny výukové materiály, lektorné 
externích lektorů, pronájem učební místnosti). Účastníci studia si hradí ubytování 
a stravu v místě konání.

Kritéria pro 
ukončení studia:

- Absolvování požadovaného počtu 300 hodin (povolená absence 42 
hodin).

- Absolvování povinných praxí, vypracování ročníkové práce. 
- Obhajoba závěrečné zkoušky
- Zpracování a obhájení závěrečné práce.

Časový rozvrh jednotlivých setkání a základní provozní informace:

Každé setkání bude probíhat vždy ve čtvrtek a v pátek. Časový rozvrh každého setkání je následující:

ČT: 10:00 – 19:00
PÁ: 09:00 – 17:00

- Ve čtvrtek (v ojedinělých případech v pondělí) v 10:00 hod začíná přímá výuka. Čas je stanoven 
tak, aby se všichni účastníci dostali bez větších problémů na místo konání (veřejnou dopravou, 
vlastním automobilem apod.). Doporučujeme dostavit se na místo s dostatečným časovým 
předstihem, ve kterém se účastníci stihnou bez problémů ubytovat a případně občerstvit.

- Před každým setkáním Vám bude zaslán emailem aktuální program na dané setkání.
- Před každým setkáním Vás bude kontaktovat vedoucí vzdělávacích aktivit s žádostí o potvrzení 

Vaší účasti. Tato informace je důležitá pro rezervaci příslušného počtu pokojů a pro objednání 
stravy. Prosíme proto o maximální spolupráci.

- Stravování obsahuje následující:
o ČT – oběd, večeře.
o PÁ – snídaně (v ceně ubytování), oběd.



- Stravné a ubytování si hradí sami účastníci v případě, že jej využijí. Ceny jsou pro účastníky 
speciálně domluveny s provozovatelem hotelů Kavka a Jizera.

o Stravné činí 90,- za jedno jídlo (budeme mít 2x oběd – polévka + hlavní jídlo s možností 
výběru, 1x večeře s možností výběru). 

o Ubytování se snídaní stojí 260,-/noc (minimálně lze volit dvoulůžkové pokoje). 
o Pro upevnění skupiny je vhodnější přespání, ale konečná volba je na samotných 

účastnících.
o Ubytování je na pokojích po 2 a více lidech s vlastním sociálním zařízením.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte vedoucí Centra vzdělávacích aktivit Semiramis z.ú.

Evu Kohoutkovou:

Kohoutkova@os-semiramis.cz

+420 734 319 991
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