VIII. Krajská konference primární prevence
Ve dnech 27. a 28. 3. 2019 proběhl na Střední průmyslové stavební v Českých Budějovicích již
osmý ročník krajské konference primární prevence rizikového chování. Tématem letošního
ročníku bylo Klima třídy/ školy. Jak jej vytvářet, formovat a uzdravovat. Aneb nemusíme
být všichni kamarádi, ale žít spolu teď chvíli musíme.
Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Konferenci finančně
podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a Jihočeský kraj. Organizační
stránku konference zajistila organizace Portus Prachatice, o.p.s. ve spolupráci s Odborem
sociálních věcí KÚ Jihočeského kraje. Potřebné zázemí a technickou podporu poskytla Střední
průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice.
Na konferenci vystoupila řada přednášejících, od kterých zazněly příspěvky „Školní třída jako
organismus“, „Práce s problémovými žáky aneb jak učí ten, kdo učit nemá“, „Podpora třídního
klimatu jako prevence“, „Na co se zaměřit v úsilí o vytváření dobrých vztahů ve třídách“ či
„Patří peníze do rukou dětí?“.
Součástí programu byly i workshopy, díky kterým si účastníci osvojili praktické dovednosti,
získali cenné tipy a diskutovali nad problematikou daného semináře.
Letošní novinkou bylo představení supervize pro pedagogy, díky níž mohli účastníci
konference vyzkoušet individuální či skupinovou supervizi a spolu se supervizory rozebrat
jejich obtížná pracovní témata.
Konference se účastnilo každý den přibližně 120 účastníků z řad pracovníků základních a
středních škol - ředitelé a jejich zástupci, školní metodici prevence, školní psychologové,
pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, poskytovatelé programů primární
prevence a další, kteří mají o tuto problematiku zájem.
Výstupy konference v podobě prezentací lektorů budou zveřejněny spolu s dalšími
podrobnostmi na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Odbor sociálních věcí –
Prevence rizikového chování. Přímý odkaz:
https://www.kraj-jihocesky.cz/1363/prevence_rizikoveho_chovani.htm
Je plánováno i vydání elektronického sborníků odborných textů přednášejících a lektorů
workshopů.
Z vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků vyplynulo, že pro většinu zúčastněných konference
naplnila jejich očekávání a byla přínosem pro jejich pracovní rozvoj, příspěvky na konferenci
byly vhodně zvolené a aktuální.
Velké poděkování za úspěšně realizovanou akci patří především Střední průmyslové škole
stavební za poskytnutí prostor a výbornou spolupráci, přednášejícím, kteří se postarali o
příspěvky vysoké odborné úrovně a organizaci Portus Prachatice, o.p.s., za spolupráci na
odborném a organizačním zajištění konference.
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