
Krajská hygienická stanice 
Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci pořádá od podzimu roku 
2015 za podpory Olomouckého kraje 
osvětovou kampaň s názvem  
„Buď HIV negativní, chraň  
si svůj život“. 

Důvodem je fakt, že v  roce 2010 bylo 
v EU diagnostikováno celkem 11 % HIV 
infikovaných, spadajících do kategorie 
15–24 let. V ČR počet HIV infikovaných 
ve stejné věkové kategorii a stejném 
roce dosahoval téměř 16 %  
a i v následujících letech bohužel stále 
převyšuje evropský průměr.

Cílovou skupinu kampaně budou tvořit 
zejména žáci ve věkové skupině  
13–16 let (prioritně 8. a 9. ročníky ZŠ 
a 1. ročníky SŠ), kde lze předpokládat, 
že jsou žáci teprve na počátku jejich 
pohlavního života a je tudíž nesmírně 
důležité, aby získali správné návyky 
v oblasti prevence pohlavně  
přenosných chorob.

V rámci kampaně bude v prostorách 
Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci v období říjen 2015 –  
červen 2016 školám ZDARMA nabízen 
osvětový program „Buď HIV negativní, 
chraň si svůj život“.  

Program „Buď HIV negativní, chraň si 
svůj život“ je navržen tak, aby se dal 
realizovat v běžné školní třídě a aby jej 
mohli učitelé základních škol aplikovat 
přímo v průběhu jejich vyučování. 
Program je určen vždy pro jednu třídu. 

Na začátku programu jsou žáci 
rozděleni do skupin. Tyto skupiny musí 
během programu splnit 3 úkoly,  
za které jsou obodovány. Každá skupina 
má k dispozici v rámci každého úkolu 

jeden pracovní list a je tedy žádoucí, 
aby žáci ve skupině při plnění úkolu 
spolupracovali.  

Celý program je rozdělen do tří 
hlavních bloků, kde se mísí různé 
výukové metody. Každý blok se skládá 
z úvodu, kde lektor seznámí žáky 
s obsahem učiva daného bloku  
a motivuje žáky ke spolupráci, 
výkladové části a závěrečné části, 
kde dochází k rekapitulaci učiva. 
Před rekapitulační částí každého 
přednáškového bloku žáci plní 
ve skupinách úkol, vztahující se 
k tématu bloku. Rekapitulační část 
následuje teprve po splnění úkolu. 
Lektor po celou dobu postupuje podle 
systematicky připravené prezentace. 
Kromě důležitých informací obsahuje 
prezentace také spoustu profesionálně 
a vtipně nakreslených obrázků, kterými 
se program snaží téma žákům  
přiblížit a zpestřit. 


