
POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ ZAKÁZKY A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE –  
DIAGNOSTIKA TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU A/NEBO INTERVENČNÍ PROGRAM  
 
První kontakt – většinou osobně, telefonicky nebo e-mailem ze strany školy.  
 
1. Dohodneme termín prvního setkání s vedením školy a třídním učitelem, ŠMP nebo VP ve škole či v PPP. Na 
tomto setkání projednáme a definujeme zakázku školy, cíle služby a vhodné postupy práce se třídou (náslech, 
vstupy do třídy). Pracovník PPP poučí pedagogy, jak se získanými informacemi z diagnostiky třídy pracovat.  
 
2. Škola poté obdrží žádost o sociometrické mapování a intervenci (včetně přílohy – seznam žáků), dále podmínky 
realizace programu a formuláře pro souhlasy zákonných zástupců + informace pro ZZ.  
 
3. Následně škola žádost o sociometrické mapování a intervenci (včetně přílohy – seznam žáků s jejich 
charakteristikou) vyplní dle předjednané zakázky. Je nutné co nejpřesněji formulovat důvod šetření a očekávanou 
pomoc od PPP. Vyplněnou žádost je třeba zaslat (předat) do PPP.  
K realizaci programu je nezbytné, aby škola zajistila informované souhlasy zákonných zástupců. Je žádoucí a 
v zájmu efektivní pomoci a práce se třídou, aby pokud možno, dali souhlas všichni zákonní zástupci. Ti žáci, jejichž 
zákonní zástupci nedají souhlas, se šetření ani následné práce se třídou nezúčastní. 
 
4. Po obdržení žádosti a informovaných souhlasů PPP vypracuje písemný kontrakt a dohodneme termíny vstupů 
do třídy.  
 
5. První vstup do třídy - před i po vstupu je nutná krátká konzultace s TU, třídní učitel je přítomen po celou dobu 
programu a zapojuje se (dle dohody s pracovníky PPP). Důvod šetření sdělí žákům sám pracovník PPP.  
 
6. Další práce se třídou - program postavený na míru třídě na základě prvního vstupu, či výsledků diagnostiky 
třídy, popř. upřesnění časového harmonogramu, nutná účast TU.  
 
7. Po ukončení programu je nutná konzultace s TU, ŘŠ (školním poradenským týmem) o závěrech a doporučeních 
pro další práci s třídním kolektivem.  
 
8. PPP vypracuje závěrečnou zprávu o realizaci programu selektivní prevence, jejíž součástí jsou doporučení, jak 
se třídou dále pracovat.  
 
9. Je možné požádat o účast pracovníků PPP na třídních schůzkách dané třídy.  
 
10. Škola (TU) v dohodnutém časovém odstupu (cca 3 měsíce) pošle do PPP vyplněnou zpětnou vazbu o situaci 
ve třídě po zavedení navrhovaných opatření (případně ji předá při osobním setkání s pracovníkem PPP).  
 
Časový rozsah služby (min. 3 setkání, dále dle potřeby, každé v rozsahu 2 vyučovací hodiny). 
 


