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O NÁS 

 

 

NAŠE POSLÁNÍ  

Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s 

lidmi jako s rovnými partnery. Pomáháme školám zavádět osobnostní a sociální výchovu do 

běžné praxe. Za tímto účelem pořádáme kurzy a výcviky, publikujeme, organizujeme 

konference, vzděláváme vlastní lektory, realizujeme projekty a získáváme prostředky na naši 

činnost. Cílem kurzů pro žáky je, zlepšit vztahy ve třídách a zároveň plnit prevenci rizikového 

chování (prevence šikany, protidrogová prevence aj.).  

KDO JSME  

Většina našich lektorů vystudovala obor pedagogika na vysoké škole, někteří přímo se 
zaměřením pedagogika osobnostně sociálního rozvoje. Řada lektorů vystudovala ještě další 
obory: např. psychologie, filozofie, sociální práce a další.  

Všichni naši lektoři dosáhli vysokoškolského vzdělání a absolvovali nejméně pedagogické 
minimum. Zároveň prošli systémem interního vzdělávání a získali praxi se žákovskými kurzy. 
Mnoho lektorů má praxi z vedení dětských zájmových oddílů a neformálního vzdělávání. 

 

ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI  

Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně 
uplatňovat. Jedná se o:  

• Respekt  
• Tvořivost  
• Profesionalitu  
• Odvahu  
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Respekt  

Respekt k druhým považujeme za základní pilíř, na kterém spočívá osobnostní a sociální 
výchova. Respektem rozumíme takové jednání, kdy aktivně vytváříme prostor pro druhého 
(žáka, učitele, člověka) a kdy stejný prostor vytváříme i pro sebe. Respekt nepovažujeme 
pouze za ideál. Spíše jej vnímáme jako základní lidský postoj uplatňovaný mnoha dílčími 
dovednostmi v komunikaci, v jednání s lidmi, v péči o vlastní duševní zdraví a v praktické 
etice.  

Tvořivost 

Za projev tvořivosti nepovažujeme pouze otevírání nových témat a objevování nových cest. 

Nezbytnou součástí tvůrčího procesu je pro nás i kvalitní dotahování objevených postupů a 

jejich ověřování. 

Profesionalita  

Profesionalitu vnímáme jako neustálou péči o odbornost a kvalitu vlastní práce. Nezbytným 

předpokladem je pro nás celoživotní vzdělávání v oboru. Často sdílíme své zkušenosti, 

tříbíme své názory v odborných diskusích, provádíme interní školení, zveme si lektory z 

jiných organizací. Vytváříme a dodržujeme standardy kvality pro práci našich lektorů.  

Odvaha  

Odvahu projevuje každý, kdo se snaží inovovat svoji práci. Inovace vždy znamená opustit 

bezpečí a jistotu některých zaběhaných způsobů myšlení i jednání. Hluboce si vážíme 

každého, kdo se odváží touto cestou jít. Odvaha je pro nás úctyhodná schopnost odpoutat se 

od tíživých okolností a překonat překážky, které nás dělí od cenného cíle. V našem případě je 

tímto cílem osobnostní a sociální výchova ve školní praxi.  
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PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2013  

KURZY PRO ŽÁKY 

 

A. Statistika 

V roce 2013 jsme realizovali celkem  94 kurzů pro žáky. Z toho proběhlo 9 kurzů v rámci 

šablon EU – prevence rizikového chování. V první polovině roku 2013 proběhlo 29 kurzů, 

ve druhé polovině roku 65. Z toho činily: 

 

       Výjezdové kurzy celkem: 46 

 Výjezdové kurzy 3 denní Alfa:  30 

 Výjezdové kurzy 5 denní Alfa: 2 

 Výjezdové kurzy Prevence šikany: 6 

 Výjezdové Zdravotnické kurzy: 4 

 Výjezdové kurzy Protidrogové prevence: 2 

 Výjezdový kurz Odrazový můstek: 1 

 Výjezdový kurz pro rodiče s dětmi: 1 
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        Dvoudenní kurzy na školách celkem: 14 

 Dvoudenní stmelovací ve škole: 3 

 Dvoudenní prevence šikany: 11 

 

       Jednodenní kurzy celkem: 30 

 Jednodenní kurzy stmelovací: 3 

 Jednodenní kurzy prevence šikany: 20 

 Jednodenní kurzy prevence závislostí: 1 

 Jednodenní kurzy ostatní: 1 

 Jednodenní Zdravotnické kurzy: 5 

       Intervenční programy: 4  

 

B. Zaměření kurzů 

 

 Stmelovací kurzy Alfa  

 Kurzy prevence šikany  

 Kurzy protidrogové prevence  

 Zdravotnické kurzy  

 Kurzy Odrazový můstek - Na střední školu beze strachu  
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C. Školy 

Výjezdové kurzy Alfa stmelovací - adaptační jsme realizovali se školami, se kterými  

dlouhodobě spolupracujeme  – Gymnázium Českolipská Praha 9, OA Heroldovy sady Praha 1, 

ZŠ Vybíralova Praha 9, ZŠ Ratibořická Praha 9, GTM Praha 8,  ZŠ Kamenice,  ZŠ Pod 

Marjánkou v Praze 6, Gymnázium  Lauderovy školy, 7. ZŠ Příbram, ZŠ Angelovova v Praze, ZŠ 

Lyčkovo nám. Praha 8, ZŠ Mendelova v Karviné. Pro ZŠ Šestajovice a ZŠ Chomutov jsme vedli 

navazující kurzy. Na Gymnáziu Špitálská v Praze 9 probíhal preventivní program. Nově jsme 

spolupracovali se  školami: Gymnázium Čakovice, ZŠ Univerzum, ZŠ Libverda, ZŠ Uhlířské 

Janovice, ZŠ Na Slovance. ZŠ Příbram opakovaně absolvovala zdravotnický kurz pro žáky 

osmých tříd a novš kurzy prevence šikany pro 6. třídy. ZŠ  Vybíralova opět absolvovala kurzy 

pro všechny ročníky s různým zaměřením.  

 

D. Kurzy v Lanovém centru Proud 

Realizovali jsme 1 stmelovací kurz pro žáky ve spolupráci s Lanovým centrem Proud v Praze – 

Vysočanech. 

 

 

KURZY PRO UČITELE 

 

A. Statistika 

 

Celkem jsme realizovali  6  kurzů pro učitele a pedagogy neformálního vzdělávání.  

 

B. Zaměření a rozsah kurzů 
 

 Kurz Kázeň ve třídě (4h) 

 Konflikty, porušování pravidel, pasivita, neochota a agresivita (4h) 

 Metodika OSV (16h)  

 Vedení studentů k sebeřízení v situacích nepřizpůsobivého chování (6h)  

 Bezproblémová komunikace se žáky (20h) 

 Konstruktivní komunikace se žáky (10h) 
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C. Školy a instituce 
 

Kurzy pro pedagogy probíhaly v ZŠ Liberec Lesní, ZŠ Hornoměcholupská v Praze, v SŠ 

Chomutov a pro Gymnázium Jihlava. Pro pedagogy ZŠ Novosedlice  jsme realizovali podporu 

budování preventivního týmu a seminář Konstruktivní komunikace. Lektorovali jsme setkání 

konzultantů Ekoškoly Sdružení Tereza. 

 

 

D. Prázdniny s Odysseou 

 

 

 

Druhým rokem jsme realizovali prázdninový relaxačně vzdělávací pobyt  pro pedagogické 
pracovníky, jejich doprovod a děti, který se konal  v termínu 17. – 24. 8. 2013 ve středisku 
Duncan v Janských Lázních. Nabídka byla  opět otevřená všem pedagogům a zájemcům o 
program. Výběrový program zahrnoval akreditované kurzy: Mozek ve službách komunikace; 
Jak uplatnit svá práva tak, abychom neomezovali práva druhých; Jak udržet kázeň ve třídě; 
Jak se bránit vyhoření a jak pracovat se stresem; Základní orientace v problematice šikany, 
Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí (40h) a dále dílny Zdravotnický kurz, Hry a 
aktivity v přírodě. Prázdniny proběhly v příjemné atmosféře, mezi účastníky probíhala 
výměna názorů a zkušeností, většina z nich  projevila zájem o pokračování této akce. 
Reference účastníků byly příznivé. 
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REKVALIFIKAČNÍ  KURZY 

V roce 2013 jsme realizovali pro veřejnost - dobrovolníky, pro Ligu lesní moudrosti a pedagogy 

celkem tři  

rekvalifikační 

kurzy Zdravotník 

zotavovacích akcí 

v rozsahu 40 

hodin. 
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INTERNÍ ŠKOLENÍ 

V roce 2013 proběhlo celkem 7 školení pro rozvoj interního týmu.  

 Nízké lanové překážky (Project Education) 

 Vysoké lanové překážky (Project Education) 

 Konstruktivní komunikace (Z. Matula) 

 Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí 40h 

 Dílna –  Jak psát závěrečné zprávy 

 2x lektorské kotvení – jarní a podzimní supervizní a reflektivní setkání všech lektorů  

 

ORGANIZACE  

Údaje platné pro rok 2013: 

 

Název: Projekt Odyssea  

Sídlo: Novoškolská 696/2, Praha 9, 190 03  

IČO: 26618745  

 

Správní rada:  

PhDr. Eva Weislová – předsedkyně, statutární orgán 

Bc. Martin Čapek – člen  

Mgr. Michal Dubec – člen 

Mgr. Ivana Šircová, PhD. – členka 

Mgr. Jakub Švec – člen 

 

Revizní komise: 

Mgr. Dana Szabó – předsedkyně 

Bc. Petr Dušek – člen 

 

Počet členů:  13 

 

Počet lektorů: 18 

 

Členství v organizacích:  SKAV, ČRDM 

 

Webové stránky:  www.odyssea.cz 


