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Dohoda o průběhu sociometrického šetření a následného programu selektivní prevence
uzavřená mezi
Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem
Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov
zastoupenou Mgr. Ivanou Skalkovou, vedoucí pracoviště PPP TU
a
Ředitelstvím školy (zde můžete dát razítko školy)

zastoupeným

Předmět dohody
Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na realizaci sociometrického šetření a v případě
potřeby i na realizaci programu selektivní prevence.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Je nutné formulovat co nejpřesněji zakázku (důvod šetření) a očekávanou pomoc od PPP a
SPC KHK (viz formulář – žádost o spolupráci).
2. Podmínkou realizace sociometrie je zajištění informovaného souhlasu zákonných zástupců
žáka s uskutečněním sociometrického šetření pro potřeby PPP a SPC KHK. Žák/student, jehož
zákonný zástupce se vyjádřil negativně, bude ze sociometrického šetření vyloučen a škola pro
něho zajistí náhradní program.
3. Podmínkou realizace sociometrie je přítomnost pedagogického pracovníka ve třídě, kde
sociometrie probíhá. Realizace preventivních programů předpokládá seznámení pedagogů
s podmínkami
vedení
programů
primární
prevence
uvedenými
na

http://www.pppkhk.cz/hk/index.php/prevence/prevence-pro-pedagogy/dokumenty-kestazeni.
4. Ochrana osobních údajů
Shromažďování, zpracovávání a evidence osobních údajů a osobních citlivých údajů probíhá
podle evropského nařízení GDPR. (Veškeré informace o účelu, rozsahu a době zpracování
osobních a zvláštních osobních údajů jsou k dispozici v čl. 5 vnitropodnikové směrnice č. 11 –
Vnitřní řád, který je k dispozici v elektronické podobě na www.pppkhk.cz – záložka
Dokumenty.)
S osobními údaji nakládají všichni zúčastnění uvážlivě, zpracovávají je ke stanovenému účelu
a ve stanoveném rozsahu. Všechny osobní údaje, se kterými nakládají a které zpracovávají,
chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím.

5. Důvod šetření sdělí žákům poradenští pracovníci sami.
6. Zpracování výsledků provádí poradenští pracovníci PPP.
7. Časová dotace potřebná k sociometrickému šetření jsou min. 2 vyučovací hodiny, dle potřeby
více hodin. (Rozsah služby přímé diagnostiky sociálního klimatu se obvykle pohybuje
v časovém rozmezí 3 – 6 vyučovacích hodin přímé práce se třídou + další hodiny
administrativní práce.)
8. Prezentace výsledků proběhne ve dvou liniích:
a. prezentace výstupů účastníkům snímání (žákům, studentům) – minimálně 1
vyučovací hodina, dle potřeby více;
b. prezentace výstupů vedení školy, třídnímu učiteli, školnímu metodikovi prevence,
výchovnému poradci, popř. dalším vyučujícím – min. 1 vyučovací hodina.
9. Učitelé jsou seznámeni s etickými principy sdělování výsledků sociometrie žákům.
10. Poradenským pracovníkem je vypracována písemná zpráva ze sociometrického šetření
s doporučením další práce se třídou. Třídní učitel a školní metodik prevence podepisují
informovaný souhlas se závěry a návrhy doporučení z poskytnuté poradenské služby.
11. Další preventivně – intervenční práce (selektivní primární prevence) se třídním kolektivem
může proběhnout po vzájemné ústní dohodě metodika prevence při PPP, třídního učitele a
třídního kolektivu.

Závěrečná ustanovení
Případné změny jsou možné pouze na základě písemné dohody obou stran.
Dohoda je vydávána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
Dohoda je účinná pro školní rok ……………….

V ……………………………………

dne ………………………………….

…………………………………………
podpis vedoucí pracoviště PPP TU, razítko

…………………………………………..
podpis ředitele školy, razítko

