POSKYTOVÁNÍ PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE – PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
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Preventivní program je dílčí prvek komplexního systému prevence ve škole. Externí poskytovatel by se
měl doptávat, jak vybraný preventivní program nasedá na celoroční koncepci prevence na škole.
Při realizaci programu by vždy měl být přítomen pedagog. Ve všeobecné prevenci nemusí být vždy
klíčový TU, ale u programu může být ŠMP, učitel výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, nebo někdo,
kdo se tématem zabývá ve svém předmětu.
Dobře dojednat a domluvit cíl programu – možné otázky:
 Jak jste k danému tématu došli? (MMP, aktuální potřeba, výskyt rizikového chování…)


Na co navazujeme? Kdy naposledy jste se o daném tématu bavili? Jakými aktivitami/preventivními
programy na toto téma žáci již prošli?



Kde se dané téma objevuje – v jakém výukovém předmětu? Co předcházelo a co bude následovat
po našem vstupu? (úvod do tématu, doplnění tématu, uzavření tématu, rekapitulace tématu)



Na jaké formy výuky jste zvyklí? Nechat pedagoga odpovědět, nedávat hned návodné možnosti.



Jakými formami se s žáky pracuje: zvládnou sedět a diskutovat v komunitním kruhu, zvládají žáci
dodržovat nastavená pravidla, mají pravidelné třídnické hodiny atd.
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„kryjeme“ školu
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dehonestace preventivních a
intervenčních činností
 ZHORŠENÍ STAVU

 Ve třídě je výskyt rizikového chování, skupina byla dříve zasažena rizikovým chováním,
vztahové problémy a konflikty (problémy v komunikaci mezi žáky i žáky a pedagogy, výskyt
urážení, nadávání, zesměšňování, snížená odolnost vůči manipulaci, kázeňské obtíže,
nerespektování základních pravidel apod.)
Organizace poskytující programy selektivní prevence/intervenční programy + témata:


PPP Plzeň – bezpečné klima, vztahy ve třídě, šikana, kázeňské problémy, postupy školy
v případě výskytu rizikového chování, metodická podpora pedagogů, podpora při šetření
šikany apod.



SVP Plzeň – vztahy ve třídě, šikana, kázeňské obtíže, metodická podpora pedagogů, podpora
při šetření šikany apod.



CPPT/P-Centrum – vztahy ve třídě, bezpečné klima, záškoláctví, užívání návykových látek,
gambling, netolismus, právní povědomí



Point 14 – „(Ne)bezpečný kybersvět“

