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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. K tomu slouží programy prevence šikany, protidrogová prevence, zdravotnické kurzy 

aj.  

 

KDO JSME  

Většina našich lektorů vystudovala humanitní obory, např. pedagogiku nebo učitelství na 

vysoké škole, někteří přímo se zaměřením pedagogika osobnostně sociálního rozvoje nebo 

pedagogika volného času. Řada lektorů vystudovala ještě další obory, např. historii, 

andragogiku, filozofii, rekreologii, výchovu ke zdraví. 

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  

 

 

 

 

http://www.odyssea.cz/
mailto:odyssea@odyssea.cz


          Projekt Odyssea, z. s. - vzdělávací programy osobnostní a sociální výchovy  
 

Novoškolská 696/2, Praha 9, 190 03, IČO 266 18 745, 
reg. Spolkový rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 13484, ze dne 1. 1. 2014 

www.odyssea.cz, odyssea@odyssea.cz 

 

4 
 

 

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 2021  

 

Činnost organizace byla během celého roku stále ovlivněna dopady epidemie COVID 19 a s tím 

spojenými opatřeními v obdobích nouzového stavu a vládními nařízeními, která uzavřela školy. 

Mnoho poptávek z oblasti primární prevence pro žáky proběhlo ve školách v jiných náhradních 

termínech. Jeden dlouhodobý program pro střední školu jsme realizovali v prostředí on-line. 

V první polovině školního roku jsme pro děti příchozí do škol z distanční výuky nově vytvořili 

a realizovali kurzy Restart třídního kolektivu a Narovnání poškozených vztahů ve třídě. 

 

KURZY PRO ŽÁKY 
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A. Statistika 

V roce 2021 jsme realizovali celkem 205 programů pro žáky, z toho bylo provedeno 38 

programů v rámci 4 dlouhodobých komplexních programů primární prevence 

v jednotlivých školách.  Počet realizovaných programů byl ovlivněn dvěma obdobími, kdy 

byly uzavřeny školy. Podíl programů: 

 

       Výjezdové kurzy celkem: 34 

• Výjezdové kurzy 3denní ALFA: 20 

• Výjezdové kurzy 1denní ALFA: 12 

• Výjezdový kurz 2denní stmelovací: 1 

• Výjezdový 2denní kurz ostatní: 1 

 

 

        Dvoudenní kurzy na školách (rozsah 8  – 16 h) celkem: 35 

• Dvoudenní stmelovací kurzy: 20 

• Dvoudenní prevence šikany: 15 

 

       Jednodenní kurzy na školách (rozsah 4 – 8 h) celkem: 78 

• Jednodenní kurzy stmelovací: 17 

• Jednodenní kurz Restart třídního kolektivu: 8 

• Jednodenní kurzy prevence šikany: 8 

• Jednodenní kurzy prevence závislostí: 5 

• Jednodenní kurz Odrazový můstek: 6 

• Jednodenní zdravotnický kurz: 31 

• Jednodenní OSV: 3 

 

      Jednodenní kurzy v lanovém centru (rozsah 8 h): 3 

       Intervenční programy (rozsah 8 h) celkem: 17 

• Na 1.stupni ZŠ: 8 

• Na 2.stupni ZŠ: 6 

• Na SŠ a G: 3 

http://www.odyssea.cz/
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B. Zaměření kurzů 

 

• Stmelovací kurzy ALFA  

• Odrazový můstek – na střední školu beze strachu 

• Kurzy prevence šikany  

• Kurzy protidrogové prevence a prevence závislostí 

• Zdravotnické kurzy  

• Selektivní primární prevence SIGMA 

• Restart třídního kolektivu 

http://www.odyssea.cz/
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C. Preventivní programy komplexní: 4 

 

• Bereme život do vlastních rukou ZŠ Dolákova, Praha 8: 9 programů/36 hodin 

• Bereme život do vlastních rukou ZŠ Husinec-Řež: 4 programy/16 hodin 

• ZŠ Klánovice, Praha 9: 12 programů/55 hodin 

• SOŠ MICHAEL: 13 programů/52 hodiny 
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D. Školy 

Výjezdové kurzy ALFA stmelovací - adaptační jsme realizovali se školami, se kterými již 

dlouhodobě spolupracujeme – Gymnázium Českolipská Praha 9, pro ZŠ Vrchlabí, nám. Míru. 

Pro ZŠ Ratibořická Praha 9, ZŠ Pod Marjánkou v Praze 6, pro ZŠ Kamenné Žehrovice, pro ZŠ 

Příbram, Školní a pro ZŠ Frymburk. Opět proběhly výjezdní stmelovací kurzy pro Gymnázium 

Děčín a znovu jsme také realizovali výjezdové kurzy pro ZŠ Praha 9 – Klánovice.  Opět 

proběhly stmelovací kurzy ve škole pro ZŠ Hostivař a v ZŠ Sokolov, Rokycanova. Navázali 

jsme z minula na realizace výjezdových kurzů se ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského a 

letos opět realizovali v okolí školy. Opět jsme realizovali výjezdní kurz pro dvě třídy ZŠ 

Kunice. Pro ZŠ Říčany Bezručova jsme realizovali adaptační kurzy v okolí školy. Nově jsme 

realizovali stmelovací kurzy pro Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. v Dubí. 

Další programy jsme opět realizovali v ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8, ZŠ Květnového 

vítězství v Praze 4, ZŠ Dolákova Praha 8, ZŠ Klánovice v Praze 9, ZŠ Hovorčovice, ZŠ 

Sokolov Rokycanova, ZŠ Chomutov Heyrovského a na Gymnáziu v Mostě, v ZŠ Kunice a se 

ZŠ Husinec – Řež. Nově jsme realizovali komplexní program v ZŠ Kamenné Žehrovice. 

http://www.odyssea.cz/
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KURZY PRO UČITELE 

A. Statistika 

 

Celkem jsme realizovali 10 kurzů pro pedagogické sbory, akreditovaných MŠMT v rámci 

DVPP i dalších.  

 

B. Zaměření a rozsah kurzů 

• 3x Třídnické hodiny – DVPP, 8h 

• Jak na OSV – DVPP, 6h  

• 2x Jak pracovat se žáky na rozvoji vztahů prostřednictvím aktivit - DVPP, 6h 

• Jak na OSV v MŠ – DVPP, 16h 

• Metodika adaptačních kurzů pro 6.ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií – DVPP, 16h 

• Lekce OSV - DVPP, 12h 

• Týmová spolupráce – DVPP, 8h 
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C. Školy a instituce 

 

Kurzy pro pedagogy opět probíhaly v ZŠ Květnového vítězství v Praze 4, v ZŠ a MŠ 

Hovorčovice, v ZŠ Úvaly, SOŠ a SOU Neratovice a výjezdní vzdělávací akci pro ZŠ 

Chomutov, Ak. Heyrovského v Jáchymově. 

 

Nově jsme realizovali vzdělávání pro pedagogy  ZŠ Deblín a studenty Gymnázia Tišnov, pro 

pedagogy v ZŠ Třemošná, v ZŠ Kamenné Žehrovice, v Gymnáziu Jana Amose Komenského 

v Dubí a v ZŠ Bučovice. 

 

INTERNÍ AKCE 

V roce 2021 bylo provedeno celkem 6 vzdělávacích a jiných akcí pro rozvoj interního týmu. 

Jednalo se o 1 lektorské kotvení, 1 interní a 1 externí supervizi s PhDr. Richardem Braunem, 

vzdělávání na téma Drogové závislosti. Jarní lektorské kotvení a supervize byly zrušeny, Valná 

hromada Projektu Odyssea, z. s. proběhla per rollam. Vzhledem k omezeným možnostem 

setkávání a vládním nařízením proběhly následující akce: 

 

• Setkání lektorů a interní supervize Praha/leden 

• Vzdělávání lektorů – závislosti, Praha/červen 

• 1x lektorská schůzka – příprava sezóny Praha/srpen 

• Podzimní lektorské kotvení Šardice/listopad 

• Podzimní supervize Praha/listopad 

• Posezónní setkání Praha/prosinec 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

Výnosy (v Kč):                           2 171 030,- 

Náklady (v Kč):                         1 968 752,- 

Hospodářský výsledek (v Kč):    202 278,- 
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ORGANIZACE   

 

Údaje platné pro rok 2021: 

 

Název: Projekt Odyssea, z. s. 

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

IČO: 26618745  

 

Správní rada:  

Mgr. Dobroslav Šrámek – předseda, statutární orgán 

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.  – členka 

Mgr. Pavel Dvořák - člen 

 

Revizní komise: 

 

Bc. Petr Dušek – předseda 

MgA. Vojtěch Bartoš – člen 

Bc. Věra Korousová - členka 

 

Počet členů: 10 

Počet lektorů: 14 

 

Členství v organizacích: SKAV, ČRDM 

 

Webové stránky:  www.odyssea.cz, www.ptac.cz 
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