PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE V NABÍDCE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nespecifická: nemá přímou souvislost s rizikovým chováním, patří sem zejména aktivity, které napomáhají prostřednictvím lepšího využívání volného času
Specifická: úzce zaměřena na některou z konkrétních forem rizikového chování – dělí se na všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci

PRIMÁRNÍ PREVENCE

VŠEOBECNÁ

SELEKTIVNÍ

INDIKOVANÁ
 Žáci s výraznými rizikovými faktory
 Žáci, u nichž se nějaká forma rizikového
chování již vyskytla
 Třídní kolektivy s diagnostikovanou šikanou

Pro koho

 Všichni žáci ZŠ a SŠ
 Pedagogové a rodiče

Cíle

 Získávání informací
 Předcházení vzniku rizikového
chování
 Nácvik sociálních dovedností

 Ohrožené skupiny žáků (ADHD, šikana,
záškoláctví, školní neúspěch)
 Třídní kolektivy s podezřením na konfliktní
vztahy nebo jiné potíže
 Zamezení nebo minimalizace dopadů rizikového
chování
 Konkrétní cíle dle zakázky školy (diagnostika,
pravidla, získání náhledu, možnosti řešení)

Co očekáváme

 Písemná objednávka před programem
 Výběr programu společně se třídou,
s ohledem na jejich věk a zájmy
 Účast třídního učitele (TU)

 Konzultace před programem a ujasnění zakázky
 Aktivní spolupráce TU, pedagogů, vedení školy,
žáků a rodičů
 Účast TU na programu a aktivní přístup
 Následná osobní konzultace s TU

Výstup

 Písemná zpráva z programu

 Písemná zpráva z programu a konkrétní doporučení

Zhodnocení
efektivity

 Ústní či písemná zpětná vazba (ZV)
s žáky
 Rozhovor s učitelem po programu a
případná doporučení

 Ústní či písemná ZV s žáky
 Rozhovor s učitelem při předání zprávy
 ZV o dění ve třídě od učitele v odstupu 2 - 3 měsíců
po ukončení spolupráce

Co nabízíme

 Programy dle aktuálního letáku pro
ZŠ, SŠ a SOU
 Kočičí zahrada - 1.st. ZŠ
 Program Unplugged - 6. třída
 Peer program
 Skupina pro učitele

 Program „Změna“ pro SŠ
 KPZ - pro žáky 3.-.6.třídy ZŠ s adaptačními
potížemi
 Rodičovská skupina

 Zamezení nebo minimalizace dopadů rizikového
chování
 Konkrétní cíle dle zakázky klienta
 Konzultace před zahájením spolupráce a ujasnění
zakázky
 Aktivní spolupráce TU, vedení školy, žáků a
rodičů, dalších organizací (OSPOD, PČR, SVP)
 Účast TU na programu a aktivní přístup
 Následná osobní konzultace s TU
 Nutný souhlas zákonných zástupců

 Písemná zpráva, zhodnocení spolupráce,
doporučení
 Ústní či písemná ZV s klienty
 Rozhovor s učitelem při předání zprávy
 ZV po ukončení spolupráce s časovým odstupem
 Intervenční program pro třídy ZŠ a SŠ
 Skupina pro rizikovou mládež (Vysido)
 Skupina pro děti s adaptačními problémy v
třídním kolektivu (Pomelo)
 Skupina pro experimentující a problémové
uživatele návykových látek

Výběr programů a spolupráce s Poradenským centrem se řídí podle dokumentu „Podmínky spolupráce se školami a školskými zařízeními“.

