
Registrace: MV ČR 29. 9. 2010 pod č. j. VS/1-1/81401/10R 
Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.j. 32 326/2010-25 
Bankovní spojení: 240073209/0300, ČSOB a. s., (Poštovní spořitelna) 

E-mail: prevalis@prevalis.org, www.prevalis.org  
Telefon: +420 230 233 030, +420 777 763 579, skype: osprevalis  

IČ: 22854771, DIČ: CZ22854771 

 

 
PREVALIS, o. s., Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 

 

 
 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 

 
ZA ROK 2011 

 



Registrace: MV ČR 29. 9. 2010 pod č. j. VS/1-1/81401/10R 
Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.j. 32 326/2010-25 
Bankovní spojení: 240073209/0300, ČSOB a. s., (Poštovní spořitelna) 

E-mail: prevalis@prevalis.org, www.prevalis.org  
Telefon: +420 230 233 030, +420 777 763 579, skype: osprevalis  

IČ: 22854771, DIČ: CZ22854771 

 

 
PREVALIS, o. s., Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 

Základní údaje o PREVALIS, o. s. 
 
Název: PREVALIS, o. s. 
Právní forma: občanské sdružení 
Sídlo: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 
IČ: 22854771 
DIČ: CZ22854771 
Registrace: MV ČR 29. 9. 2010 pod č. j. VS/1-1/81401/10R 
Akreditace MŠMT v režimu DVPP: č. j. 32 326/2010-25  
URL: www.prevalis.org, www.prevalis.cz, www.zdravi21.org  
E-mail: prevalis@prevalis.org 
Telefon: +420 230 233 030, +420 777 763 579 
Bankovní spojení: 240073209/0300, ČSOB a. s., (Poštovní spořitelna) 
 
 

Občanské sdružení PREVALIS, o. s. vzniklo spojením odborníků z oblasti výchovy ke zdraví, podpory a 
ochrany zdraví a prevence rizikového chování (resp. sociálně patologických jevů), kteří v těchto 
oblastech pracují několik let.  
 

Organizační jednotky PREVALIS, o. s. 
 
Název: Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) 
Právní forma: organizační jednotka sdružení 
Sídlo: Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
IČ: 22759204 
DIČ: CZ22759204 
Registrace: MV ČR 15. 12. 2011 pod č. j. MV-141313-2/VS-2011 
URL: www.zdravi21.org, www.izdravi.info  
E-mail: info@zdravi21.org 
Telefon: +420 777 763 578 
Bankovní spojení: 250017438/0300, ČSOB a. s., (PS) 

 

Počátkem roku 2012 bude založena organizační jednotka PREVALIS, o. s. OSTRAVA.  
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Poslání a činnost sdružení 
 

1. Sdružení je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým sdružením. 
2. Hlavním posláním sdružení je úsilí o podporu inovativních přístupů ve vzdělávání, úsilí o 

propagaci vědy a vědeckých poznatků, úsilí o rozvoj komunitního vzdělávání, úsilí o podporu 
volnočasových aktivit s dětmi, práce s dětmi, úsilí o primární a sekundární prevenci rizikových 
jevů, úsilí o provázení osob ohrožených závislostmi a dalšími sociálně patologickými jevy jejich 
obtížným životním obdobím. Vedlejší činností sdružení je úsilí o vzdělávání v oblasti 
inovativních přístupů ve vzdělávání, vědy, komunitního vzdělávání, v oblasti volnočasových 
aktivit, v oblasti výchovy ke zdraví a v oblasti prevence rizikového chování u členů a 
sympatizantů sdružení. 

3. Sdružení: 
a. Realizuje konference informující o inovativních přístupech ve vzdělávání, o nových 

výsledcích vědy. 
b. Realizuje přednášky, metodické semináře a workshopy věnované inovativním přístupům 

ve vzdělávání a novým vědeckým poznatkům. 
c. Realizuje výjezdy (pobytové akce – víkendové, letní i jiné) ve volném čase dětí. 
d. Realizuje mimoškolní činnost žáků základních škol. 
e. Realizuje kohezní výjezdy v rámci prevence rizikového chování ve školách a školských 

zařízeních. 
f. Realizuje programy primární prevence rizikového chování (vč. užívání návykových 

látek), intervenční programy v případě výskytu a dalšího rizikového chování ve školách i 
dalších sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. 

g. Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti přípravy, realizace a evaluace 
primárně preventivních programů ve školách a školských zařízeních, v oblasti vědy a 
v oblasti inovativních přístupů ve vzdělávání. 

h. Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti přípravy, realizace a evaluace 
komunitního vzdělávání a v oblasti přípravy, realizace a evaluace činnosti Center 
komunitních aktivit při školách a školských zařízeních. 

i. Realizuje program Center komunitních aktivit při školách a školských zařízeních. 
j. Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, institucemi a organizacemi návazné 

péče státního i nestátního sektoru. 
k. Pořádá semináře, kurzy a workshopy pro členy a sympatizanty sdružení. 
l. Pořádá kulturní akce (koncerty, divadelní představení, zahradní slavnosti apod.) pro 

členy a sympatizanty sdružení.  
m. Může být kolektivním členem jiného zájmového sdružení s podobným zaměřením 

v zájmu realizace svého poslání, může být sdružení společníkem jiného právního 
subjektu.  

 

Historie PREVALIS, o. s. 
 

PREVALIS, o. s. vzniklo 29. 9. 2010 registrací na MV ČR. 1. října 2010 proběhla ustavující schůze 
sdružení a od tohoto data započala jeho činnost. Rok 2010 je tedy rokem zrodu a současně prvním 
rokem činnosti (ve 4. čtvrtletí). 
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První měsíce existence byly zaměřeny na přípravu koncepčních materiálů, webových stránek, 
akreditace na MŠMT v rámci DVPP. Současně hned v měsíci říjnu realizuje první dva metodické 
semináře v Ostravě 20. 10. 2010 a v Plzni 27. 10. 2010 (Minimální preventivní program – realizace 
prevence rizikového chování v praxi). Využívá přitom akreditace vzdělávacích programů členů a 
sympatizantů sdružení. Pozornost je též věnována přípravě seminářů na rok 2011. 
V roce 2011 bylo sdružení spolupořadatelem konference Fórum výchovy ke zdraví v Benešově 
(www.forum-zdravi.cz) a v květnu 2011 proběhl 1. ročník konference Dny prevence. 
Sdružení uspořádalo v roce 2011 celkem 13 vzdělávacích akcí (8 v Praze, 3 v Ostravě a 2 v Brně).  
Přehled akcí nabízí následující tabulka: 

Hry ve vyučování matematice Ostrava, 8. 2. 2011 
Žákovské projekty ve vyučování matematice Ostrava, 9. 2. 2011 

Hry ve vyučování matematice Brno, 11. 2. 2011 
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 

(zdravotník zotavovacích akcí) 
Praha, 4. – 6. 3. 2011 

Fórum výchovy ke zdraví XIV (spolupořadatel – spolupráce na programu) Benešov, 15. – 17. 4. 2011 
Dny prevence (pořadatel, 1. ročník) Ostrava, 5. – 6. 5. 2011 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 
(zdravotník zotavovacích akcí) 

Praha, 5. – 7. 5. 2011 

Zvládání stresové zátěže a její uvolnění Praha, 12. – 13. 5. 2011 
Hry ve vyučování matematice Brno, 8. 6. 2011 

Kázeň a klima školy Praha, 14. 6. 2011 
Krizová intervence v prostředí základní školy Praha, 30. 8. 2011 
Krizová intervence v prostředí základní školy Ostrava, 31. 8. 2011 

Jak komunikovat ve škole Praha, 7. 9. 2011 
Drogová scéna v ČR Praha, 20. 10. 2011 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 
(zdravotník zotavovacích akcí) 

Praha, 24. – 26. 11. 2011 

 

Akreditované programy PREVALIS, o. s. 
Název vzdělávací akce 

Číslo jednací 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 32 859/2010-25-794 

Vzdělávání školních metodiků prevence a učitelů v oblasti prevence RCH I. 32 859/2010-25-794 

Vzdělávání školních metodiků prevence a učitelů v oblasti prevence RCH II. 32 859/2010-25-794 

Tvorba Minimálního preventivního programu školy 32 859/2010-25-794 

Žákovské projekty ve vyučování matematice 32 859/2010-25-794 

Minimální preventivní program - realizace prevence ve školské praxi 32 859/2010-25-794 

Inovativní přístupy ve vyučování na základní škole 3349/2011-25-93 

Dny prevence 3349/2011-25-93 

Realizace etické výchovy v základních školách 3349/2011-25-93 

Letní škola prevence 3349/2011-25-93 
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Možnosti podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 3349/2011-25-93 

Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků 3349/2011-25-93 

Možnosti podpory talentů v matematice, vyhledávání a práce s nimi a vzdělávání 11880/2011-25-266 

Právní vědomí pedagogických pracovníků 11880/2011-25-266 

Slovní úlohy - zábava nebo strašák? 11880/2011-25-266 

Fórum prevence rizikového chování 11880/2011-25-266 

Hry ve vyučování matematice  18555/2011-25-469 

Prevence a lidskost - konference prevence rizikového chování 18555/2011-25-469 

 

Naplnění záměrů stanovených pro rok 2011  
 

- K 31. 12. 2012 bylo akreditováno 18 vzdělávacích programů.  
- V rámci odborné činnosti byly zřízeny odborné sekce, SPPZ, odborná sekce prevence, odborná 

sekce vzdělávacích aktivit. 
- PREVALIS, o. s. se členem A.N.O. nestalo a v dalším období o toto členství již usilovat nebude. 
- Byl připraven projekt „Prevence ve škole“, projekt nebyl v rámci státních dotací finančně 

podpořen. 
- Byl přípraven Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality, 

na konci roku byla vytvořena síť prvních spolupracujících škol, které podali žádost o grant na 
realizaci tohoto programu. 

- Program „Bezpečně na internetu“ byl v roce 2011 připravován, v roce 2012 je třeba proškolit 
lektory a zajistit financování projektu od roku 2013. 

- Byly připraveny první podklady pro žádost o provedení certifikačního řízení v rámci hodnocení 
odborné způsobilosti programů primární prevence užívání návykových látek. 

- Sdružení navázalo spolupráci s Pražským centrem primární prevence, informace a kompletní 
nabídka byly zveřejněny na portálu www.prevence-praha.cz 

- V roce 2011 bylo požádáno o finanční podporu v rámci státních dotací na Krajských úřadech, 
MŠMT, pro rok 2012 nebyla podpořena ani jedna žádost. 

- Úkolem pro rok 2011 bylo připravit podklady a zázemí pro pozice fundraiser, manažer vzdělávání 
a manažer P. R. V této oblasti se vše nezdařilo a v této oblasti je třeba intenzivně pracovat 
v dalších letech. 

- Byla navázána spolupráce s organizacemi a dalšími odborníky pro oblast výchova ke zdraví, první 
pomoc, prevence rizikového chování a prevence kriminality. 

 
 

Záměry PREVALIS, o. s. v roce 2012  
 

- Příprava akreditace dalších vzdělávacích programů 
- V rámci odborné činnosti zřídit odborné sekce PREVALIS.INFO 
- Zahájit přípravu projektů a zajištění jejich financování a realizaci v roce 2013. 
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- V roce 2011 byl připraven Dlouhodobý program primární prevence. 
- Pokračovat v přípravě podkladů pro žádost o provedení certifikačního řízení v rámci hodnocení 

odborné způsobilosti programů primární prevence užívání návykových látek.  
- Připravit žádosti o poskytnutí státních dotací na Krajských úřadech, MŠMT a dalších donátorů. 
- Připravit podklady a zázemí pro pozice fundraiser, manažer vzdělávání a manažer P. R. 
- Pokračovat v navázané spolupráci s organizacemi a dalšími odborníky pro oblast výchova ke 

zdraví, první pomoc, prevence rizikového chování a prevence kriminality. 

 
Struktura PREVALIS, o. s. 

 
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která je shromážděním všech členů sdružení. 
 
Rada sdružení je řídícím orgánem. Řídí činnost sdružení v období mezi jednotlivými členskými 
schůzemi. Rada volí a odvolává předsedu sdružení. Ten je statutárním orgánem. Předseda sdružení má 
právo jmenovat statutární zástupce s plnými nebo omezenými možnostmi jednat jménem sdružení 
navenek. 
 
Předsedkyně sdružení:  MUDr. Soňa Beranová 
 
Rada sdružení: MUDr. Soňa Beranová 
  Michal Beran, DiS. 
  Eva Zendlová 
 
PREVALIS, o. s., rozhodnutím rady dne 15. 12. 2011 založilo organizační jednotku Společnost pro 
podporu zdraví 21. století (SPPZ).  
28. 12. 2011 byl zvolen Výbor SPPZ ve složení: 
 
Předseda SPPZ: Jiří Stupka, DiS. 
Tiskový mluvčí: Adam Drahoš 
  Mgr. Miroslav Hricz 
  PaedDr. Lenka Kubrichtová 
  Mgr. Vladimíra Neklapilová 
  PhDr. Monika Novotná 
  PaedDr. Jan Tupý 
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Hospodaření PREVALIS, o. s. v roce 2011 
 

Zůstatek – rok 2010  + 10 375,96 Kč 
 
 Příjmy Výdaje 
Členské příspěvky 30 000,00 Kč  
Účastnické poplatky 569 426,00 Kč  
Mimořádné členské příspěvky 100 000,00 Kč  
Úroky - účet 0,44 Kč  
Poštovné  714,00 Kč 
Občerstvení  7 396,00 Kč 
Jízdné  8 757,00 Kč 
Poplatky – bankovní účet  2 093,24 Kč 
Služby - ubytování  4 690,00 Kč 
Výroba razítek  773,00 Kč 
Výroba vizitek a brožurek  3 250,00 Kč 
Nákup telefonních přístrojů  2 153,00 Kč 
Knihy    4 000,00 Kč 
Vrácení účastnických poplatků  7 910,00 Kč 
Nákup materiálu  2 071,00 Kč 
Uhrazená srážková daň  14 247,00 Kč 
Telefonní účty  33 526,80 Kč 
Platby za domény a hosting  6 107,00 Kč 
Úhrada služeb - lektorné  328 550,00 Kč 
Další služby  75 617,80 Kč 
Licence – fakturační program  1 800,00 Kč 
Podnájem kanceláře  17 500,00 Kč 
Vyplacené honoráře – DPP   115 046,00 Kč 
Nákup zboží  11 375,00 Kč 
Poplatky – bankovní účet  264,18 Kč 
Organizační jednotka SPPZ 0,00 Kč 0,00 Kč 
Platba BRAMIS (omyl) 450,00 Kč 450,00 Kč 
CELKEM 699 876,44 Kč 648 026,84 Kč 
 
Rozdíl příjmy – výdaje 51 849,60 Kč. Rozdíl byl použit na úhradu nákladů v roce 2012. 
 
 
 
 
 


