
Práva klientů 
 

1. Život bez závislostí dodržuje kodex práv klientů.  
 
Viz. Příloha č. 18 - Kodex práv klientů sekce programů primární prevence 

 

2. Jmenovité informace o konkrétních dětech a jejich projevech během prevence organizace 
neposkytuje, do veřejných záznamů nezapisuje nikdy konkrétní jména klientů. Jmenovitý záznam 
je občas učiněn do třídních listů, které jsou majetkem pouze ŽBZ a jsou uloženy pod uzamčením v 
sídle organizace. Slouží k navázání preventivní práce se třídami v následujícím roce tak aby byla 
zachována kontinuita práce. Informace o jednotlivých třídách, obsah závěrečných zpráv je 
sdělován pouze dané škole. V obecném charakteru bývají informace poskytovány zadavatelům, 
ale to jsou informace v souhrnném rozsahu z celého daného regionu. 

 
 
3. Škola má právo se informovat o zabezpečení dokumentace, dotýkající se jejich dětí a procesu 

preventivního programu, který se jí dotýká.  
 
 
4. Před každoročním nástupem do školy je v rámci příprav (stanovení času a prostoru preventivních 

aktivit) škole předán písemný materiál upozorňující na průběh prevence ve škole. S podmínkami je 
škola nebo zadavatel seznámen na počátku působení ve škole písemnou formou, tzn. je podepsán 
informovaný souhlas klienta (školy) a jsou předána Pravidla KPPP pro žáky a Návrh spolupráce se 
školou.  
Viz. Příloha č. 1 – Informovaný souhlas klienta a Návrh spolupráce 
Viz. Příloha č. 2 – Pravidla KPPP pro žáky 
Viz. Příloha č. 3 – Oslovení třídního učitele. 

 
5. Před začátkem realizace vlastního programu primární prevence je třídní učitel preventistou vyzván 

ke konzultaci za účelem upozornění na její specifika. Preventista může využít tzv. Řízeného 
rozhovoru s třídním učitelem, který je k dispozici v Příloze č. 4 – Řízený rozhovor s třídním 
učitelem. Během programu i po jeho skončení vždy probíhá konzultace všech seminářů ve třídě a 
pracovník předává třídnímu učiteli informace a osobní doporučení ohledně charakteru třídy a 
stavu. Během konzultace s třídními učiteli je dodržen etický kodex a pravidla předávání informací, 
tak, aby nedošlo k porušení práv klientů. Vzhledem k tomu, že velmi často jsou třídní učitelé 
přítomni na programu, je předání informací snazší a konkrétnější. ŽBZ zastává názor, že je třeba, 
aby třídní učitel se v rámci prevence dostával co do nejužšího kontaktu za účelem sblížení se se 
třídou.  

 
6. Pokud dochází k úpravám programu, bývá iniciátorem škola / metodik / třídní učitel. Jedná se 

většinou o změnu zakázky. Občas je třeba tuto zakázku delegovat na jinou organizaci či na jiný 
program ŽBZ a zachovat základní obsahovou náplň organizace. 

 
7. Každé dítě má právo odmítnout aktivní účast v programu prevence, poté je vyzváno k oddělení od 

aktivity a je mu nabídnuta náhradní činnost. Dítě nesmí svévolně opustit učebnu. Ve výjimečných 
případech lze dítě předat jinému pedagogovi, který souhlasí s tím, že jej zaměstná. K tomuto jevu 
téměř v praxi nedochází.  
Protože je prevence ŽBZ součástí minimálního preventivního programu dané školy, který je 
součástí výuky školy, z tohoto důvodu nemusí být souhlas rodičů. Pokud je nutný souhlas, pak je 



to v případě intervence, například souhlas rodičů se sociometrickým šetřením aj. Některé školy 
využívají tzv. generální souhlas. 

 
8.  Vedoucí sekce je poučen o skutečnosti, že je třeba sledovat případný střet zájmů, který se může 

projevit při práci s dětmi a školami a předcházet mu.  
Viz. Příloha č. 24 - Nenadálé situace a mimořádné události při realizaci programu 

V případě, že dojde ke střetu zájmů, je klientovi vysvětlena podstata věci a podán návrh dalšího 
postupu (vždy s vědomím klienta). Problém pak přednese preventista na poradě (intervizi, 
supervizi), kde dojde k nalezení vhodného řešení konkrétní situace. O tomto je proveden zápis 
v poradě. Pracovníci organizace nesmí realizovat jinou aktivitu než aktivitu organizace v dané 
škole, nebo školním zařízení a dvou letech následující po ukončení spolupráce. 

 
9.  Program nabízí dětem postoje, ale nevnucuje je. Je zaručena svoboda je přijmout, přístup             

k dětem není autoritativní ale demokratický, kdy je respektována jejich svoboda a práva.  
(Na průběh KPPP nebo chování preventisty si může žák, student stěžovat – nejprve u samotného 
preventisty, pokud to nepomůže pak u jeho nadřízeného, vedoucího sekce KPPP. Toto upozornění 
je obsaženo v Pravidlech pro žáky.)  
(viz. Příloha č. 2 - Pravidla KPPP pro žáky) 

 
10.  Situace, kdy mohlo dojít k porušení práv klientů, jsou zohledňovány a je průběžně upozorňováno 

na jejich nebezpečí především v rámci provozních porad. Průběžně je zohledňován přístup 
k datům, tak aby nedošlo k poškození práv klientů. 
Upozornění na rizika porušení práv klientů je vyvěšeno na nástěnce.  

 
Upozornění na rizika ohrožení práv klientů 

 
Vedoucí programu KPPP dbá na to, aby nebyly ohroženy následující práva klientů: 
 
a) Klient (žák-student) má právo být seznámen na počátku kontaktu s pravidly preventivního 
působení, jeho průběhem a smyslem.  
 
b) Klient (žák-student) má právo upustit od účasti v preventivním programu, nemusí se ho aktivně 
účastnit, pak je mu preventistou nabídnuta náhradní činnost v prostorách, kde je realizována 
prevence s ostatními zúčastněnými žáky - studenty. 
 
c) Klient (žák-student) má právo si stěžovat na chování preventisty a je s touto skutečností 
obeznámen na počátku preventivní činnosti.  
Klient (žák-student) má právo znát jméno, vzdělání a zařazení lektora, znát kontakt na osobu, ke 
které může směřovat svou stížnost.  
 
d) Klient (škola) má právo být přítomen průběhu prevence. Lektor nesmí odmítnout účast třídního 
učitele v hodinách prevence. ŽBZ naopak vítá přítomnost třídních učitelů v preventivních 
programech. Může však odůvodněně odmítnout účast pedagoga, který není třídním učitelem 
dané třídy, kde je realizována prevence. Odůvodněné odmítnutí musí obsahovat logické 
zdůvodnění, že by učitel rušil nebo jinak brzdil průběh prevence. 
 
e) Klient (škola) má právo na poskytnutí informací příslušné dané třídní učitelce o stavu a průběhu 
její třídy během realizace preventivního programu. Není však povinnost odpovídat na dotazy 
třídních učitelů, které by mohli vést k poškození práv klientů (žáků-studentů).  
 
f) Klient (škola) má právo na písemnou formu zprávy o průběhu primární prevence na dané škole. 



 
g) Klient (škola) nemá právo nahlížet do tzv. třídních listů, které jsou zpracovávány výhradně pro 
potřeby ŽBZ a jsou jejím výhradní pracovní pomůckou bez možnosti náhledů třetí osoby. 

 
Třídní list je opět součástí přílohy. Příloha č. 27 – Třídní list 

 

11. Organizace se dále řídí Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a dat. 
 
Viz. Příloha č. 25 - Platná legislativa  
 

12. Pracovníci jsou náležitě seznámeni s ohlašovací povinností, která vyplývá a je upravena 
ustanoveními trestního zákona č. 140/1961 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (naposledy zák. č. 
121/2000 Sb.), a těmito paragrafy: 
§ 167 – nepřekažení trestného činu 
§ 168 – neoznámení trestného činu 
Pokud je naplněn § 167 nebo § 168 jsou preventisté proškoleni ve svých povinnostech. Poté se 
předávání informace děje takovou cestou, aby tyto paragrafy byly zdravě akceptovány.  
 
Viz. Příloha č. 26 – Důvěrné informace, mlčenlivost, ohlašovací povinnost 

 

13.  Jednání s klienty má podobu důstojné komunikace respektující lidská práva a práva dítěte. 
Probíhá v souladu s platnou legislativou. 

 
Příloha č. 25 – Platná legislativa 

 
14. Pokud dojde k porušení práv klienta: 

a) Pracovník ihned o skutečnosti informuje vedoucího sekce KPPP nebo ředitelku organizace. 
b) O této skutečnosti je učiněn zápis v zápisu z provozní porady, kde je tato okolnost s ostatními 

pracovníky i rozebrána tak, aby se nadále neopakovala. 
c) Dále je o tom učiněn zápis do knihy stížností. 
  

Více viz. dokument Vnitřní směrnice 
 

 

 


