PODMÍNKY VEDENÍ PROGRAMŮ
PRIMÁRNÍ PREVENCE platné pro PPP KHK
Realizace preventivních programů předpokládá seznámení se pedagogů
s následujícími podmínkami.
1. Časová dotace programu činí obvykle 2 vyučovací hodiny pro jednotlivé setkání
preventivního programu (PP). Vždy záleží na dohodě metodika prevence PPP KHK a
pedagoga při sjednávání zakázky.
2. Je nutné, aby třídní učitel (za případné spolupráce školního metodika prevence) vyplnil
formulář „Žádost o spolupráci s metodikem prevence při PPP a SPC KHK“ a zde formuloval
co nejpřesněji důvod žádosti práce se třídou.
3. Škola zodpovídá za informovanost, případně získání souhlasu zákonného zástupce
s preventivními programy dle svých směrnic.
4. Škola je povinna zajistit účast pedagoga – třídního učitele, případně školního metodika
prevence nebo zástupce vedení školy po celou dobu konání programu. Za bezpečnost žáků
po celou dobu programu je zodpovědný přítomný pedagog.
5. Třídu doprovází na program nejlépe třídní učitel, který se účastní aktivně programu spolu
s žáky. Před programem poskytne metodikovi prevence z PPP relevantní aktuální informace o
situaci v dané třídě a po jeho ukončení proběhne rámcová zpětná vazba o průběhu programu.
6. Pedagogové i žáci jsou včas a v dostatečné míře informováni o termínech a jednotlivých
tématech programu. Před zahájením programu se pedagog s metodikem prevence PPP KHK
domluví na předání kontaktních údajů pro případ nutné změny termínu.
7. Programy jsou realizovány dle zásad efektivní primární prevence.
8. V případě konání programů na půdě školy poskytuje škola vhodné prostředí - nutností je
učebna s možností volného pohybu stolů a židlí (probíhá práce v komunitním kruhu). Podle
potřeby a předchozí domluvy škola zajistí další podmínky (technické vybavení, spotřební
materiál, atd.)
9. Po ukončení jednotlivých setkání proběhne rámcová zpětná vazba o průběhu programu mezi
pedagogem a metodičkou prevence PPP a SPC KHK. Průměrný čas této konzultace je 5-45
minut, podle potřeby i více. Podrobnější evaluační schůzka s třídním učitelem a ŠMP
proběhne po celkovém ukončení dlouhodobého programu, případně dříve na vyžádání. Tato
schůzka se může konat buď na půdě školy nebo v PPP a SPC KHK, v předem domluveném
čase.

10. Po ukončení dlouhodobého programu je vypracována písemná zpráva o průběhu realizace
PP, s případným doporučením k další práci se třídou. Zpráva bude zaslána k rukám vedení
školy, ŠMP a třídnímu učiteli na vědomí. Z jednorázových aktivit není zpráva vypracovávána.
11. Program může být předčasně ukončen v případě výrazné nespolupráce třídy, celkového
nezájmu o program a odmítavého postoje (závisí na posouzení metodika prevence a pedagoga,
který je programu přítomen).

