
Koncepce programů  prima rní  prevence 
–  
Komplexní  program prima rní  prevence 

 

Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či 

zastavení rozvoje rizikového chování, případně oddálení nástupu různých projevů a forem rizikového 

chování a také zmírnění rizik spojených s tímto jednáním u žáků základních a středních škol a to 

prostřednictvím realizace programů všeobecné a selektivní primární prevence.  

 

VÝCHODISKA  

Východiskem programu prevence je fakt, že dětská populace je ve svém vývoji ohrožena 

celou řadou rizikového chování.  Z toho vychází nastavení základních cílů v koncepci našeho 

programu.  

 

CÍLE PROGRAMU 

Mezi základní cíle našeho programu patří:  

a) snížit míru rizikového chování u populace, kde působí náš program.  

b) dosáhnout přiměřené míry informovanosti cílové populace v jednotlivých oblastech   

rizikového chování , vedoucí k náhledu cílové populace v rizikovém chování.  

c) nabídnout dostatečnou množství nácvikových situací, poskytujících  orientaci v situacích,  

kdy se dítě/mladý člověk rozhoduje o formě chování . Cílem je, aby toto rozhodnutí nebylo  

volbou rizikového chování, ale volbou jiné nerizikové formy chování v dané konkrétní situaci.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA Komplexního programu primární prevence zahrnuje: 

žáky I. stupně základních škol, 

žáky II. stupně základních škol,  

studenty I. ročníku středních škol a gymnázií. 



Kromě žáků pracujeme cíleně také s třídními učiteli. Formy jejich zapojení se do programu jsou různé 

– od pozorovatele až po spolurealizátora. Po skončení programu společně konzultujeme stav třídy a 

možnosti další práce se žáky. Do cílové skupiny spadají také školní metodici prevence a vedení dané 

školy, protože i oni se na průběhu programů podílejí a jsou účastníky konzultací. Písemnou formou 

oslovujeme také rodiče žáků zapojených do programu.  

 

Cílové skupiny dle jednotného klasifikačního systému: 

1. Věkové kritérium  

KPPP je určen pro mladší školní věk (6 – 12 let), starší školní věk (12 – 15 let) a mládež (15 – 18 let). 

2. Kritérium náročnosti 

KPPP – všeobecná PP 

je určen pro nezasaženou populaci bez výrazné zdravotně-sociální zátěže a nezasaženou populaci 

s výraznou zdravotně-sociální zátěží 

KPPP – selektivní PP 

je určen pro zasaženou populaci bez výrazné zdravotně-sociální zátěže, zasaženou populaci s 

výraznou zdravotně-sociální zátěží a zasaženou populaci s výraznou zdravotně-sociální zátěží a 

s výrazným podílem aktuálních komplikujících faktorů nesouvisejících s daným typem rizikového 

chování. 

3. Institucionální kritérium 

KPPP je určen pro žáky a studenty základních a středních škol. 

 

KOMPLEXNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE - VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Zaměřuje se na běžnou populaci bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny.  Je 

založena na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování pro žáky po dobu jejich školní 

docházky. Dlouhodobost a návaznost práce zajistí, že žák během tohoto období projde všemi 

zásadními tématy. 

Všeobecná preventivní práce lektorů o. s. Život bez závislostí je na I. a II. stupni základních 

škol odlišná. Zatímco menším dětem jsou prostřednictvím interaktivních seminářů předávány 

informace především o návykových látkách (nikotinismus, alkoholismus, gamblerství), hovoří se i o 

šikaně atd., u žáků z vyšších ročníků se aktivity zaměřují na ošetření rizikových faktorů a jejich 

předcházení – rozvoj sebevědomí a sebepojetí, osvojení komunikativních dovedností, upevňování 

zdravých životních hodnot, zvládání agresivity, osobní zodpovědnost, podpora kladného vztahu ke 

svému tělu a vedení ke zdravému životnímu stylu.  

Ve třídách I. stupně působí lektoři obvykle dvě vyučovací hodiny, na II. stupni pak obvykle 

šest vyučovacích hodin ve třech dvouhodinových blocích v krátkém časovém odstupu. Spolupráce se 



školou bývá dlouhodobá,  tzn. lektoři naší organizace vstupují do stejných tříd opakovaně (jednou 

ročně). Dítě za dobu své školní docházky absolvuje cca 30 hodin interaktivní práce s odborníkem. 

Pokud jde na SŠ, kde probíhá program Života bez závislostí, je mu poskytnuto ještě dalších deset 

hodin.   

Obecné cíle programu všeobecné primární prevence lze definovat takto: 

- Předcházení a zmírnění následků rizikového chování. 

-  Podpora zdravého způsobu života a motivace pozitivních způsobů trávení volného času. 

- Žáci jsou schopni náhledu na rizikové situace, dokáží zvážit důsledky vlastních rozhodnutí a 

zaujmout žádoucí postoj.  

- V případě setkání se s problémovou situací dokážou vhodně zareagovat (např. odmítnout 

nabízenou návykovou látku, bránit se šikaně, projevit svůj názor na věc, poskytnout zpětnou vazbu, 

asertivně zareagovat apod.).  

- Žáci se nebojí vyhledat pomoc dospělého člověka v případech, se kterými si sami nedokáží 

poradit (týrání, zneužívání, šikana apod.) a znají možné alternativy, kam se mohou obrátit.  

- Cílem je také podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd. Proto při všech 

programech důsledně dbáme na dodržování zásad mezilidské komunikace, podpoře žádoucího 

chování, posilování spolupráce, koheze a třídní sounáležitosti.  

- Žáci, kteří se zúčastní programu, získají nejen informace, ale i možnost diskutovat o zvolených 

tématech, utvářet si postoje, osvojovat si žádoucí reakce, zvážit dopady a případné alternativy 

vlastního chování.     

- Třídní učitelé jsou informováni o stavu rizikového chování v dané třídě a znají navržený 

postup pro další možnou práci se třídou. 

- Školní metodik prevence a vedení školy získá náhled aktuální situaci, která je v dané škole v 

oblasti rizikového chování a doporučení, kam následně směřovat další preventivní působení. 

Konkrétní cíle se pak odvíjejí od konkrétních témat, která zástupci školy zvolí pro jednotlivé třídy. 

Konkrétní podoba je definována v dokumentu „Metodika programu KPPP“. 

 

Organizace Život bez závislostí nabízí také realizaci všeobecné primární prevence formou metody 

Divadlo Fórum – a to pod názvem „Prevence prožitkem aneb Zkus si roli ve fóru“ 

Princip Prevence prožitkem: 

Během programu předvedeme krátkou divadelní hru o vybraném problému se špatným koncem. Děti 

mají možnost „vracet čas,“ zasahovat do děje a tak ovlivnit průběh. Nabízíme jim bezpečný prostor 

pro vyzkoušení si konfliktních situaci „nanečisto,“ vidí, jak jejich vlastní jednání ovlivní vývoj situace. 

 



Cíl prevence prožitkem: 

 dítě se učí co dělat, když… 
 dítě si zkusí co dělat, když… 
 dítě si vyzkouší svá řešení nanečisto (problémy šikany, čelení agresi, vztah k alkoholu, 

drogám, poruchám příjmu potravy) 
 

Děti na základě zkušeností získaných při lekci:  

 dokážou vidět situaci z různých úhlů pohledu, vnímat více vhodná a nevhodná řešení; 
 dokážou lépe rozpoznávat a řešit podobné situace v běžném životě; 
 najdou odvahu postavit se konfliktu; 
 nezůstávají lhostejní k problémům jiných lidí a umí jim nabídnout pomoc. 
 

Nabízíme tato témata: 

 Chci se líbit, nejím. (prevence poruch příjmu potravy - mentální anorexie) 
 Proč jsou na mě zlí? (prevence agresivity ve třídě, podpora dobrých vztahů a začlenění do 

kolektivu)  
 Vztahy se nekupují (prevence manipulace, skupinového tlaku, podpora odmítání) 
 Dokážeme vidět dál (podpora respektu, tolerance odlišností + uvědomění si možných 

negativních důsledků užívání návykových látek – alkoholu) 
 

 

KOMPLEXNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE - SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Zaměřuje se na skupiny osob, u které jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro 

vznik a rozvoj různých forem rizikového chování. Jsou více ohroženi než jiné skupiny populace. 

Program reflektuje místní specifika a je zapojen do místního a regionálního systému preventivního 

působení. Podoba programu je tvořena na základě specifik dané cílové skupiny. 

Program je realizován ve školním prostředí a respektuje běžný provoz školy a je vytvořen na 

základě specifik dané školy. Doplňuje a navazuje především na minimální preventivní program školy a 

je v souladu s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 

21291/2010-28.   

Obecné cíle programu selektivní primární prevence 

Program je postaven na aktivním zapojení účastníků, využívá více strategií.  

Jeho cílem je předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování se zaměřením na 

konkrétní rizikové chování. 

Aktivity realizovaní v rámci programu podporují osobnostní rozvoj žákům (jako například posilování 

zdravého sebevědomí, vnímání vlastních emocí, práce s napětím) a získání znalostí a nácvik 

dovedností potřebných pro osvojení žádoucích komunikačních návyků, schopnost odolávat 

manipulaci, samostatné rozhodování apod. 



Podněcuje ke zdravému způsobu života a nabízí pozitivní alternativy pro trávení volného času ve 

prospěch řešení aktuálního problému. 

Třídní učitelé jsou informováni o stavu rizikového chování v dané třídě a znají navržený postup pro 

další možnou práci se třídou. 

Školní metodik prevence a vedení školy získá náhled aktuální situaci, která je v dané škole v oblasti 

rizikového chování a doporučení, kam následně směřovat další preventivní působení. 

Konkrétní cíle se pak odvíjejí od konkrétní zakázky. 

Konkrétní podoba a postup je definován v dokumentu „Metodika programu KPPP“. 

 

 

Pokud si realizátor prevence uvědomí, že hranice mezi všeobecnou primární prevencí, kterou 

realizuje a případně selektivní primární prevencí, je obtížně stanovitelná, pak: 

 nerealizuje selektivní primární prevenci, pokud k ní není kompetentní, a nastalou situaci 

přednese na poradě k dalším krokům, 

 pokud je kompetentní k realizaci selektivní primární prevence, pak počká do přestávky a 

případně upravuje kontrakt se zadavatelem (tj. školou, třídním učitelem…), 

 pokud je realizátor kompetentní, škola je přístupna na změnu kontraktu, ale realizátor 

zhodnotí, že aktuálně se neorientuje v nejvhodnějším postupu, řešení odloží a počká na 

metodickou podporu z organizace/supervize/intervize tak, jak dovolí podmínky případu.  

 

METODICKÝ PŘÍSTUP PROGRAMU 

Jednotlivé hodiny jsou tematicky diferencovány, přičemž náročnost jednotlivých technik 

odpovídá danému ročníku a přístup k jejich volbě je flexibilní a otevřený potřebám třídy. Lektor, který 

preventivní program vede, musí být flexibilní a umět improvizovat. Musí být připraven na to, že 

některá technika třídě nebude vyhovovat a bude nucen použít jinou. Nezbytným předpokladem pro 

jeho práci je porozumění dětské duši, empatie a autenticita. Ačkoliv je program založen na respektu 

vůči dětem a na jejich aktivitě, je jeho vedení více méně direktivní – lektor určuje výběr a strukturu 

aktivit a vymezuje hranice pro vzájemnou komunikaci. 

    Při práci s jednotlivými tématy nebo při rozvoji uvedených dovedností jsou využívány 

zejména tyto metody: 

 diskuse doplněná o výklad (avšak interaktivní formou) některých základních pojmů, které 

nejsou dětem jasné nebo známé; diskuse je důležitá mj. při rozvoji komunikačních 

dovedností – děti se učí hledat a formulovat vhodné argumenty při probírání sporných 

otázek, umožňuje hlubší poznání spolužáků, děti mohou zjistit, že pocity a myšlenky, které 

mají, nejsou ojedinělé atp., 

 sociálně psychologické hry s důrazem na reflexi, 



 dramatizace např. scénky alternativních způsobů chování v rizikových situacích. 

 metoda divadla fórum 

Velký důraz je kladen na práci s alternativními způsoby chování v rizikové situaci. Děti se zamýšlí 

nad různými možnostmi, jak reagovat v konkrétních případech např. „Co udělám, když uvidím 

spolužáka, jak ubližuje jinému spolužákovi“. Cílem není najít nebo dokonce předložit hotové řešení, 

ale umožnit dítěti orientaci v problematice a ukázat, že jsou různé způsoby, jak k problému 

přistupovat. 

 


