
 

Nabídka programů selektivní primární prevence 

pro školy v Praze a okolí 
2020/2021 

 

PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU (PROTK) 
Program selektivní primární prevence (SPP) 

Program PROTK je určen třídním kolektivům se zvýšeným rizikem výskytu rizikového           
chování (šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana, rasismus a xenofobie, prevence           
v adiktologie).  
 
Cíle programu jsou obecně: 

- napomáhat při diagnostice a řešení problému; 
- předcházet výskytu rizikového chování ve třídě; 
- usilovat o rozvoj sociálních dovedností žáků. 

Průběh spolupráce 
1. Úvodní zhodnocení situace 
Po tom, co nás škola kontaktuje, domluvíme úvodní konzultaci, kde se sejdou naše             
lektorky s metodikem/metodičkou prevence, třídní učitelkou/třídním učitelem a někým z          
vedení školy. Tato schůzka slouží k vyjasnění očekávání a vyslechnutí toho, jak vidí situaci              
představitelé školy. Lektoři mohou požádat o náslech ve třídě při vyučování. Následuje            
diagnostický blok ve třídě, který trvá dvě hodiny. Po diagnostickém bloku se uskuteční             
schůzka, kde lektoři navrhnou další postup tak, aby měl program smysl a byl efektivní.  
 
2. Navržení a realizace dalšího postupu 
Lektoři jsou externími pracovníky, a nemohou vnést do systému školy něco, co v něm není.               
Proto se nám zdá důležité pracovat někdy i s pedagogy působícími ve třídě. Někdy se               
naopak ukazuje jako nejefektivnější pracovat jen s některými žáky třídy. Každá škola, třída a              
situace je jiná. Snažíme se vytvořit takový postup, který je nejvhodnější pro konkrétní situaci,              
se kterou přicházíte. 
 
Postup, který lektoři navrhují, je kombinací některých z následujících možností: 
 

● Přímá práce se třídou, kde klasicky lektoři dochází v době vyučování. MInimální            
rozsah práce se třídou je 4 x 2 hodiny. 
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● Konzultace s pedagogickým sborem, který ve třídě učí - v některých případech            

se ukazuje, že je potřeba pracovat a podpořit především s pedagogy. Je to prostor              
pro společné nahlížení na třídu, nastavení jednotných postupů a jednotných pravidel,           
sdílení, co se komu ve třídě osvědčilo apod. Taková schůzka může být jedna, ale i               
několik.  

● Práce s třídním učitelem / jednotlivými pedagogy - vede k uvědomění silných            
stránek pedagoga a rozšiřování nástrojů v práci se třídou a v komunikaci se žáky. 

● Poradenství ve specifických situacích - existují situace, které musí řešit          
především škola. Mluvíme například o řešení šikany, nebo situaci, kdy je ve třídě             
žák, který se chová (chovají) rizikově a zvažujete další postup, případně nastanou            
další situace, které chcete prodiskutovat s odborníkem mimo školu. Můžeme pomoci           
s nakrokováním situace, jak postupovat.  

● Skupina osobnostního rozvoje pro některé žáky ze třídy - může se ukázat, že             
práce s celou třídou nemá smysl, a má smysl pracovat pouze s částí třídy. Proto               
nabízíme možnost setkání žáků, kde je možné vyřešit vzájemné konflikty, apod.           
Skupina obvykle probíhá v odpoledních hodinách a je tak na žácích a především na              
rodičích, zda jsou ochotni se program hradit a účastnit se ho. 

Cena programu 
Částka za úvodní zhodnocení (úvodní konzultace, diagnostický blok, konzultace dalšího 
postupu) činí 5 000 Kč. 
 
Cena za programy selektivní prevence (konzultace, práce se třídou, pedagogickým sborem,           
jednotlivými učiteli apod.) je 2 000 Kč/hod.  
Školy v Praze hradí 60 % nákladů. Cena za hodinu přímé práce je tedy 1200 Kč (800 Kč je                   
hrazeno z grantu). Tato možnost však platí pouze do vyčerpání grantu. 
 
Cena za realizaci dalších náslechů ve třídách (v případě potřeby a po skončení úvodního              
zhodnocení je cena  1 000 Kč / hod. 
 
Pro školy nacházející se v dojezdové vzdálenosti 80 km od Prahy jsou k částce za program                
fakturovány cestovní náklady. 
 
Platba probíhá prostřednictvím faktury. 

Podmínky spolupráce 
 
Předpokladem pro pokračování společné práce je motivace žáků dotčené třídy k řešení            
daného problému. 

Pro efektivitu programu se může ukázat žádoucí i přímá práce s pedagogy. V případě, že               
lektoři považují práci s pedagogy za stěžejní a škola či pedagogové ji odmítnou, mohou se               



 
lektoři rozhodnout spolupráci ukončit. 

Následuje domluvení časového rozsahu a konkrétních termínů, které jsou přizpůsobeny          
možnostem obou stran.  

V případě, že se ukáže, že problém vyžaduje program většího rozsahu, než bylo domluveno,              
škola je na tuto skutečnost upozorněna. V tuto chvíli se škola může rozhodnout, zda chce ve                
spolupráci pokračovat i za předpokladu zvýšených finančních nároků. 
 
Cíle se mohou měnit v souvislosti s potřebami dané třídy. Případné nenaplněné cíle je            
možné naplnit v dalším/ch návazném/ých bloku/cích po vzájemné dohodě a na základě           
doporučení vycházející z potřeb třídního kolektivu. 
 
Program probíhá v kruhu (prosíme tedy o zajištění třídy, kde je možné udělat kruh ze židlí).                
Program má interaktivní formu, v rámci práce se žáky využíváme různé psychosociální            
techniky, na které navazuje reflexe a diskuze, která je pro program stěžejní. 

Přítomnost TU je nutná. 
 
Maximální počet žáků v programu je 30. Pracujeme vždy pouze s jednou třídou.  
 
Z realizace celého programu zpracováváme zprávu z průběhu, kterou zašleme e-mailem           
ŠMP a TU do 14 dnů po jeho skončení. 

Další informace 
 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí Centra primární prevence: 
 
Mgr. et Mgr. Klára Vožechová 
tel.: +420 736 473 725 
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org 
http://www.prevalis.org/ 
 
Realizaci projektů Centra primární prevence podporuje Hlavní město Praha. 
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