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DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI 

Představení projektu včetně ukázky videoklipu a kvízu – najdete na konci textu. 

Projekt podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

Pro přihlášené školy ZDARMA 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

dovolte mi, abychom Vám touto cestou představili projekt 
„Desatero pro primární prevenci“, který je podporován 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován 
v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence 
rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 
2021.  

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve 
školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů a je 
navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční 
výuky.  

Desatero pro primární prevenci je edukativní program určený pro mládež ve věku 12 – 16 let, tedy žáky druhého 
stupně ZŠ, studenty víceletých gymnázií a studenty prvních ročníků SŠ včetně učňovských oborů. Jedná se o 
seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová 
témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT:  

 

Užívání tabákových výrobků   s názvem:  Nekouřit je COOL! 

Stalkingu     s názvem:  Umět se bránit je COOL! 

Týrání a zneužívání dětí   s názvem:  Nebýt obětí je COOL! 

Užívání návykových látek  s názvem:  Neexperimentovat je COOL! 

Domácího násilí    s názvem:  Zastavit domácí násilí je COOL! 

Alkoholismu    s názvem:  Nezačít je COOL! 

Šikany       s názvem:  Postavit se šikaně je COOL! 

Poruchy příjmu potravy     s názvem:  Přijmout se je COOL! 

Sebepoškozování   s názvem:  Přijmout pomoc je COOL! 

Nelátkových závislostí    s názvem:  Nebýt závislý je COOL! 

Edukativní videoprojekce jsou určeny pro skupiny 15 – 30 žáků/studentů.  
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Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, 
který vychází ze skutečných příběhů dětí.                                                
Součástí je odborný komentář k dané problematice a závěr je 
věnován písemnému  shrnutí základních faktů o reflektovaném 
rizikovém chování.  

Po shlédnutí každého dílu je pro účastníky připraven edukativní 
online kvíz, který si žáci jednoduše vyplní přes online rozhraní na 
stránkách spolku PRESAFE z.s. https://presafe.cz/desatero-
primarni-prevenci/ . K vyplnění kvízu není třeba žádných hesel.                                                                                            

Díky kvízu si individuálně prověří, jak si informace z videoklipů 
zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice  sami mají.  

Každý kvíz je sestaven ze šesti nebo sedmi otázek které navazují 
na závěrečné písemné shrnutí problematiky,  které je uvedeno na 
konci jednotlivých videoklipů. Žák má na výběr ze tří možností, 
kdy vždy jedna je správná. Po ukončení kvízu účastník zjistí, jaká 
byla jeho úspěšnost v odpovědích a samozřejmě se zobrazí i 

správné odpovědi. Časová náročnost kvízu je 2-5 minut.     

Součástí projektu je také plakát, který by zúčastněné školy měly vyvěsit na své nástěnky a v elektronické podobě 
by jej měly umístit na www stránky školy. Podobu plakátu vidíte zde:  
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JAK SE ZÁVAZNĚ PŘIHLÁSÍTE: vyplňte online přihláškový formulář1 ZDE  

https://forms.gle/XXpHDZKpM8nxiVPS9  
JAK ZÍSKÁTE VIDEA, KVÍZY a PLAKÁT:  po odeslání přihláškového formuláře Vám na uvedený email zašleme do 
5 dnů odkaz na deset videoklipů, deset elektronických kvízů a elektronickou podobu plakátu.  

JAK S MATERIÁLY PRACOVAT: do 20. 12. 2021 prezentujte jednotlivé videoklipy Vašim žákům druhého stupně 
a studentům. Můžete je použít v rámci třídnických hodin, ve výuce, samostatně, jako součást prevence apod. 
Není podmínkou, aby všech deset videoklipů shlédli stejní žáci. Jednotlivé spoty můžete prezentovat průřezově 
celým druhým stupněm, tedy např. tři různé díly v šestých třídách, tři různé díly v sedmých třídách atd.  

KDY A JAK LUŠTIT KVÍZY: po odprezentování konkrétního dílu, vyzvěte žáky/studenty kteří díl viděli, aby 
zpracovali příslušný online kvíz, jež vám bude zaslán společně s videi. Kvíz můžete zpracovat s žáky v rámci výuky, 
individuálně, ve skupině, nebo za domácí úkol. Název dílu a název online kvízu jsou shodné. Kvízy jsou volně 
přístupné bez hesel.  

KOLIK ŽÁKŮ SE MUSÍ PROJEKTU ZÚČASTNIT: za jednu přihlášenou školu by se projektu mělo zúčastnit 
minimálně 20 žáků/studentů. Tedy minimálně 20 žáků/studentů by mělo shlédnout 10 videoklipů a vyplnit 10 
elektronických kvízů. Maximální počet účastníků není stanoven.  

NĚJAKÉ DALŠÍ POVINNOSTI: Po zapojení školy do projektu bude nutné vytisknout a umístit na nástěnku 
doprovodný plakát formátu A4 (bude zaslán společně s videi a kvízy) a informaci o zapojení ZŠ do projektu 
umístit na www stránky Vaší školy. Forma, jakou mají být informace na www stránkách umístěny není 
předepsána, stačí volná informace v souladu s vašimi školními zvyklostmi. 

KOLI ČASU MÁM NA REALIZACI:  nejpozději do 31. 12. 2021 je třeba odprezentovat všech deset dílů 
žákům/studentům  vaší školy  a minimálně 20 žáků/studentů, kteří shlédli videoklipy, musí vyplnit on-line kvíz.  

KDYŽ SI S NĚČÍM NEBUDETE VĚDĚT RADY: napište na desatero@presafe.cz – rádi pomůžeme a poradíme.  

 

Děkujeme, že jste COOL a prevence Vám není lhostejná.  

Za realizační tým se na Vaše přihlášky do projektu těší:  

Mgr. Jitka Vítková 

PRESAFE z.s. 

Karásek 1f, 621 00 Brno 

Tel.: 777 485 935 

Ukázka jednoho dílu videoklip: https://1drv.ms/v/s!ApKrWvzJztqH3RAKr1n6GRBkLxg7?e=nsQUy5 

Ukázka kvízu k videoklipu:  https://forms.office.com/r/grfjPGw61t  

 
- 1 Data z přihláškového formuláře budou uchovány společně s projektovou dokumentací v sídle spolku PRESAFE z.s., Karásek 1f, 621 00 Brno 

pouze pro vyhodnocení projektu a případnou kontrolu ze strany poskytovatele dotace tedy MŠMT.  
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