
Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace  

Pracoviště: PPP Ústí nad Labem, Čelakovského 2  
ve spolupráci  

s Krajskou hygienickou stanicí  
a 

SŠST v Ústí nad Labem 
 

realizuje zdarma preventivní program SZÚ pro 1. ročníky SŠ 
 

JAK SE (NE)STÁT ZÁVISLÁKEM 
 
Jak se (ne)stát závislákem je interaktivní program pro studenty s tématikou primární prevence 
některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, nelegální 
drogy, virtuální realita). Program je rozdělen do dvou stanovišť, kde jsou probírány jednotlivé 
tematické okruhy zaměřené na sociálně patologické jevy. Práci na stanovišti koordinuje 
speciálně vyškolený moderátor. 
Program je koncipován tak, aby minimalizoval faktory vedoucí k problémovému chování a 
současně věnoval pozornost i posilování prvků ochranných. Je zaměřen nejen na získávání 
informací o možných tělesných, duševních a sociálních následcích působení návykových 
látek, ale také na rozvíjení osobnosti, seberegulačního chování a sociálních dovedností. 
 
Cílová populace: studenti 1. ročníků SŠ, minimální počet 15, maximální počet 30 
 
Časová dotace, obsah programu: jedno dopolední setkání se třídou trvá cca 3 vyučovací 
hodiny, témata jsou 4 + 5. (samostatná přednáška): 

      vstupní test   
1. závislost  
2. rizika užívání drog 
3. asertivita / rozhodování 
4. legální drogy (alkohol, kouření)  
      závěrečný test 
                 + 
5. rizikové chování a jeho následky: samostatná dvouhodinová přednáška v předem 

domluveném termínu na škole nebo v PPP 
 
Místo a termíny realizace programu: PPP Ústí nad Labem, Čelakovského 2 (zasedací 
místnost č. 203), vždy v úterý od 9:00 (únor - červen 2014). Součástí jsou vstupní, závěrečné 
a hodnotící dotazníky pro studenty i učitele.  
Termíny setkání vykomunikuje se školou metodička prevence PPP Ústí nad Labem. 
 
 
Objednávání programu: v případě zájmu kontaktujte metodičku primární prevence PPP Ústí 
nad Labem Mgr. Gabrielu Kottovou (email: gabriela.kottova@pppuk.cz, tel.: 457 532 803), 
pro objednání programu je nutné předem vyplnit a emailem zaslat žádost školy (viz. 
dokument v příloze) nejpozději do 31. 1. 2014.  

 
Finančně podpořil Krajský ú řad Ústeckého kraje. 


