
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

chceme Vám v červnu t. r. zdarma nabídnout výukový program RUBIKON pro prevenci rizik sázení mladistvých.                         
Program je součástí nově tvořeného preventivního projektu RUBIKON, do něhož chceme školy v Plzeňském kraji zapo-
jit ve školním roce 2016 – 2017. 

Záměrem RUBIKONU je vytvořit ucelený systém dlouhodobé práce se školami, pedagogy a žáky v oblasti specifické 
primární prevence zaměřené na prevenci sázení mladistvých. Jeho cílovou skupinou jsou žáci ve věku 12 – 16 let. Na-
vazuje na stejnojmenný projekt, který jsme v letech 2009 – 2011 na Plzeňsku pořádali s velmi dobrým ohlasem a ak-
tivně se ho zúčastnily desítky škol a tisíce žáků. Je možné, že jste se ho účastnili i Vy. 

 

V některém z uvedených termínů můžete navštívit se dvěma třídami (ideálně 8. nebo 9. ročníky nebo ekvivalentní u 
víceletých gymnázií) program RUBIKON v prostorách SVČ RADOVÁNEK PLZEŇ: 15., 17., 20., 24., 27. nebo 28. 6. 2016. 

RUBIKON je čtyřhodinový výukový program složený z interaktivního divadelního představení PATRIK a týmové soutě-
že s tematikou zodpovědného rozhodování, dodržování zákonů a rizik sázení mladistvých. Tento program je ukázkový 
a je pro Vaši školu zdarma.  

 

Dovolujeme si Vám nabídnout i další programy a aktivity, které máme v tuto chvíli připravené a Vaši učitelé je můžou 
ihned využít: 

PATRIK – dvouhodinové interaktivní divadelní představení o rizicích sázení mladistvých (realizace na Vaší škole). 

HERNA – dvouhodinový program o zodpovědném rozhodování a rizicích sázení s využitím běžných deskových her 
(realizace na Vaší škole). 

ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY RUBIKON – nabízíme učitelům finanční příspěvek za vytvoření a realizaci vlastní aktivity nebo 
metodiky s tematikou RUBIKONU. 

ON-LINE KNIHOVNA RUBIKON – web s náměty do výuky s tematikou zodpovědného rozhodování a rizik sázení.       

Podrobný popis naleznete v příloze. 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, budeme rádi, když Vás nabídka RUBIKONU zaujme a těšíme se na spolu-
práci s Vámi.    

        Mgr. Petr Vinš  Bc. Eva Tischlerová 

              AISIS KLADNO                            SVČ RADOVÁNEK PLZEŇ 



Nabídka výukových programů a dalších aktivit projektu RUBIKON 

 

RUBIKON 

Čtyřhodinový výukový program v prostorách SVČ RADOVÁNEK PLZEŇ. Program je určen pro dvě třídy žáků 8. a 9. tříd 
(nebo ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií) a bude pořádán v termínech 15., 17., 20., 24., 27. nebo 28. 6. 2016. Ter-
mín si předem domluvte s pracovníky SVČ RADOVÁNEK. 

 

 PATRIK  

Interaktivní divadelní představení o rizicích sázení mladistvých.                          
Příběh 15letého Patrika, který propadne on-line sázení. To, co se z počátku jevilo 
jako dobrá zábava, se postupně zvrhává v nekontrolovatelný pád. Žáci si během 
programu uvědomí úskalí sázení a hazardu. Uvědomí si, jak rychle se může 
z nevinné hry stát závislost. Žáci dále zjistí, co vše mohou ovlivnit svým vlastním 
rozhodováním a jak důležité je si každé rozhodnutí pořádně promyslet. Předsta-
vení je provázeno diskusí se žáky, kteří pak sami aktivně zasahují do děje.  

 SOUTĚŽ RUBIKON 

Interaktivní zábavná soutěž třídních týmů rozvíjející znalosti zákonů a kompetence 
k zodpovědnému rozhodování. Soutěžící i diváci si osobním prožitkem uvědomují 
důsledky špatných rozhodnutí, k nimž patří i riziko nezodpovědné sázky. Soutěž je 
moderovaná, provázená hudbou i krátkými videi. 

 

PATRIK  

Interaktivní divadelní představení o rizicích sázení mladistvých jako samostatný dvouhodinový program na vaší škole. Pro-
gram je určen pro 1 nebo 2 třídy ideálně 8. a 9. ročníků. Anotace: viz výše. 

Program připravilo a pro RUBIKON realizuje sdružení Divadelta, které od roku 
2009 prosazuje tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání. Je složené 
z herců, speciálních a sociálních pedagogů, psychologů, režisérů a zdravotních 
klaunů. Své programy realizuje v přirozeném prostředí základních a středních 
škol. 

Informace: www.divadelta.cz. Videoupoutávku na představení najdete zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=gBZepNn4tuc              
Cena programu: 6000 Kč + doprava  

 

HERNA  

Dvouhodinový program o zodpovědném rozhodování a rizicích sázení s využitím běžných deskových her. Program je určen 
pro žáky 6. až 9. ročníků (a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií). Anotace: viz výše. Program řídí dva lektoři. Realiza-
ce: na vaší škole.            Cena programu: 5000 Kč + doprava 

 

ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY RUBIKON 

Nabízíme učitelům finanční příspěvek až 1500 Kč za vytvoření a realizaci vlastní aktivity nebo metodiky s tematikou RU-
BIKONU.  Miniprojekt můžete přihlásit prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře 
v On-line knihovně RUBIKONU na této adrese: knihovna.projektrubikon.cz 

Podmínkou získání příspěvku je schválení podaného miniprojektu, realizace se žáky a ná-
sledné zaslání popisu/metodiky a krátké zprávy z průběhu realizace. Podrobnosti najdete 
na výše uvedené adrese. 

http://www.divadelta.cz
https://www.youtube.com/watch?v=gBZepNn4tuc%20
file:///C:/Users/Petr/Documents/A-Aisis/Rubikon%202/Řízení%20projektu/Školy/knihovna.projektrubikon.cz


Informace o RUBIKONU: 

Mgr. Petr Vinš, Aisis Kladno, petr.vins@aisis.cz, 604 103 343 

Bc. Eva Tischlerová, ředitelka SVČ RADOVÁNEK PLZEŇ (pořadatel RUBIKONU v Plzeňském kraji), tischlerova@radovanek.cz, 
737 215 121 

www.projektrubikon.cz 

ON-LINE KNIHOVNA RUBIKON  

Jak si ve třídě nebo na škole zahrát RUBIKON? Jak učit o zodpovědném rozhodování a rizicích sázení? Na adrese               
knihovna.projektrubikon.cz najdete metodiky, informace a náměty pro výuku témat RUBIKONU. Otázky, příběhy, aktivity - 
vše zdarma s možností stažení. 
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