
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Program zaměřený na chování a šikanu 
Věnujeme se počátkům vzniku šikany – zásadám 
slušného chování. Dále řešíme pomáhání ale i 
situace, kdy není vhodné pomáhat. Také se 
věnujeme nadávkám, vulgárním výrazům, soc. 
rozdílům a popularitě. Heslo programu zní: 
„Buďme na sebe hodní, buďme k sobě 
ohleduplní.“ 
Cena: 60,-Kč/žáka  (min. 3.000,-Kč ) 

(cena je včetně nákladů na dopravu) 
 

Program zaměřený na kyberšikanu a soc. sítě 
Kyberšikana, uvědomění si vlastní zodpovědnosti, 
anonymita a další pojmy vztahující se k danému tématu. 
Praktické ukázky důsledků chování nejenom na soc. 
sítích. Osobní a citlivé údaje a jejich ochrana. Prémiové 
SMS, volání a jejich zabezpečení a rodičovská kontrola. 
Cena: 60,-Kč/žáka  (min. 3.000,-Kč ) 

(cena je včetně nákladů na dopravu) 

 

VĚŘ SI! 
Program zaměřený na posílení sebedůvěry a zvýšení 
vlastního sebevědomí – podpora proti šikaně.  
Spousta příkladů a námětů (i z praxe) nejen pro děti. 
V programu umíme přimět posluchače, aby si uvědomili 
a věřili, že jsou ve své podstatě výjimeční, protože 
jednoduše „každý člověk výjimečným skutečně je!“ 
Cena: 60,-Kč/žáka  (min. 3.000,-Kč ) 

(cena je včetně nákladů na dopravu) 
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Sorbon – program o chování se ke zvířatům  

Pes není módní doplněk a vyžaduje nejenom náš čas, ale 
také znalost jak se k pejskovi (ne)chovat. Řešíme běžné věci 
jako je náhubek, úklid po pejskovi - povinná výbava 
„pejskaře“, proč mě nemá pes olizovat a třeba také 
bezpečné vedení psa nebo výcvik bez bití.  
Cena: 60,-Kč/žáka  (min. 3.000,-Kč) 

(cena je včetně nákladů na dopravu) 
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Respektování ostatních a jejich názorů     
(nejen o umění komunikovat) 
Dnešní doba sebou přináší mnoho možností a 
každý chce uspět, být populární a výjimečný. 
Bohužel k prosazování svých názorů často 
používají násilí, urážky, výhružky a pletou si 
asertivitu s agresivitou. Ukažme společně 
dětem tyto chyby a možnosti řešení. 
Cena: 60,-Kč/žáka  (min. 3.000,-Kč ) 

(cena je včetně nákladů na dopravu) 
ubytování) 
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Uvedené ceny jsou smluvní a je možné individuálně sjednat 
úpravu ceny podle zařízení, počtu dětí a jeho možností. 
Programy je možné také hradit ze šablon MŠMT. Cena 
programu je splatná v hotovosti po jeho ukončení. Lze ale 
smluvně sjednat bezhotovostní platbu – především pro 
případy, kdy je program hrazen ze šablon.  
Pokud vzniknou omezení v důsledku COVID opatření 
zanecháváme ve škole čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 
V případě požadavku ze strany školy lze dohodnout 
provedení testu přímo ve škole. 
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INFO 

ZaPS – Zábavné a Preventivní Soutěže 
mobil: 732 31 55 77, email: zaps@zaps.cz, web: www.zaps.cz  

 

 = Aktualizace, novinky a události, které v průběhu roku nastanou, budou uvedeny na zmíněných webových stránkách = 
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