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 Mgr.Martina Grohmanová 

Kontakt: margrovrch@sznam.cz, tel.: 775 19 22 66 

 

A. Všeobecná primární prevence 

1. Práce s tématem rizikového chování ( šikana, agrese, násilí, kyberšikana, komerční 

sex, zneužívání, záškoláctví, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, právní 

vědomí, kriminální chování –krádeže, vandalismus, drogová prevence atd.) 

2. Práce se třídou jako prevence  

3. Práce se třídou, ve které se vyskytne rizikový faktor  

 

Cílová skupina: žáci 1.st a 2.st ZŠ , žáci víceletých gymnázií 

Časová dotace: počet vstupů individuálně po dohodě, jeden vstup – 3 vyučovací 

hodiny u dětí + hodina rozboru 

 

B. Selektivní primární prevence 

1. Intervenční program  „Práce se třídou“ – program je vhodný v případě, kdy je 

třída vnímána jako nezdravá v oblasti vztahů uvnitř třídy – výroky učitele typu:“ 

špatně se tam učí, něco není v pořádku, něco tam je, nejde tam učit“. Využívám 

model čtyř vstupů do třídy po třech vyučovacích hodinách u dětí. Následný 

hodinový rozbor s TU a vedením školy. První dva vstupy po týdnu, u dalších dvou 

je možné interval protáhnou maximálně po 14 dnech.  Programu je vždy přítomen 

třídní učitel a u něj je zásadní, aby byl motivovaný na změnu. Součástí programu 

je načtení třídy, zjištění míry bezpečí třídy, motivace ke změně u jednotlivých 

žáků a třídy jako takové. Orientace v dynamice skupiny, posílení bezpečí třídy, 

nastavení základních pravidel a mantinelů, trénovaní základních komunikačních 

technik a dovedností vedoucí ke změně ve zdravé společenství. Postupně dochází 

k posílení sociálních kompetencí žáků.  

Cílová skupina: žáci 1.st. a 2.st. ZŠ, žáci víceletých gymnázií 

 

2. Program adaptace třídních kolektivů – program je vhodný :  

a) u nově tvořených kolektivů tříd, kde je větší pravděpodobnost přítomnosti 

rizikového faktoru, přechod z 1.st na 2.st ZŠ, víceletá gymnázia, 1.r. SŠ 

 b) návrat kolektivů z distanční formy vzdělávání (podpora zdravé komunikace 

mezi žáky, ladění hranic a mantinelů fungování třídních kolektivů)  

  c) sloučené třídy 

  d) nový třídní učitel 

 

Časová dotace: individuální dle dohody, možnosti práce ve škole, výjezd mimo 

školu 
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C. Indikovaná prevence 

Skupina 1-9 dětí, minimálně 6 setkání po 2 vyučovacích hodinách. Interval mezi 

vstupy minimálně 14 dní, maximálně 1 měsíc. Skupina vzniká z dětí z různých 

ročníků a tříd. Individuálně se nastavuje po konzultaci lektorky s objednavatelem. 

Cílem je podpořit sociální kompetence žáků. Program je sestaven ze základní úrovně 

komunikačních dovedností, vede k osobnostnímu růstu. Výběr dětí vychází ze dvou 

možností a) dětem je program nabídnut a ony si ho samy volí b) dětem je program 

v rámci ŠVP určen. Možnosti jsou individuální pro každou školu, vychází ze záměru 

školy. 

 

Po každé práci ve třídě (programu) následuje metodický rozbor, konzultace lektorky s TU a 

vedením školy. 

 

CENA včetně všech nákladů  je  1 500,- Kč za hodinu bez ohledu na vzdálenost od místa 

výjezdu do místa konání. 

 

 


