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 Informovaný souhlas  

 s návrhem spolupráce mezi školou a Životem bez závislostí  
 

 

 

 

 

Základní informace o organizaci a programu  

Organizace Život bez závislostí působí v oblasti primární prevence nepřetržitě od roku 1994.  

Komplexní program primární prevence, kterého se tento Informovaný souhlas týká, 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. Jde o projekt, který Život bez závislostí realizuje na základních a středních 

školách kontinuálně již 24 let. Je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového 

chování pro žáky po dobu jejich školní docházky.  

Komplexní program primární prevence (dále KPPP) naplňuje požadavky Standardů odborné 

způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování, je certifikován jak 

pro všeobecnou, tak selektivní primární prevenci.  

 

Objednávka KPPP 

Škola ideálně v období jarních měsíců zašle objednávku programů prevence na adresu vedoucí 

KPPP (p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz). Na základě objednávky bude stanoven počet 

hodin prevence, realizovaný v daném školním roce.   

Organizace vyjde, bude-li to v jejích možnostech, vstříc požadavku na časové období, kdy se 

bude příslušný program realizovat ve škole. Pokud to v jejích možnostech nebude, bude se 

školou jednáno o jiném časovém období. 

 

 

 

 

 

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.vycvikkvp.cz/
mailto:p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz
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Zahájení KPPP 

Před zahájením Komplexního programu primární prevence proběhne úvodní schůzka lektora 

KPPP se školním metodikem prevence (případně dalšími zástupci školy), kde: 

 bude škola zastoupená školním metodikem prevence informována o podobě Komplexního 

programu primárního programu co do obsahu (témat lekcí vybraných buď podle katalogu, 

nebo na základě domluvy s lektorem), tak i formy (počtu hodin, frekvence setkání); 

 budou dohodnuty cíle programu, které jsou dále specifikovány s jednotlivými třídními 

učiteli; 

 lektor předá školnímu metodikovi prevence Pravidla KPPP pro žáky – ten je postoupí 

třídním učitelům, aby s nimi mohli seznámit třídu; 

 bude lektor KPPP ze strany školy informován o dosavadní práci v oblasti primární prevence 

s každou třídou, aby nedošlo k překrývání témat a aby bylo možno vhodně navázat.  

 

Před zahájením KPPP je nutné diferencovat mezi tím, kolik bude realizováno hodin všeobecné 

prevence (vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých není znám výskyt rizikového chování nebo 

sociálně patologických jevů) a kolik hodin selektivní prevence (vhodné pro třídní kolektivy, 

ve kterých je znám výskyt rizikového chování, např. narušené vztahy mezi žáky ve třídě, šikana, 

kyberšikana, nedodržování pravidel, nekázeň, nepřátelské chování, posměch, špatné 

komunikační návyky, zvýšená míra agresivity ve třídě apod.). Tento poměr je možné dle 

potřeby aktuálně upravit.  

Po společné konzultaci poskytne škola lektorovi plán realizace programu obsahující časový 

harmonogram všech tříd, ve kterých je realizována prevence, včetně zvolených témat. Případné 

změny obsahu lekcí je nutno předem konzultovat s lektorem KPPP.  

Před zahájením KPPP je vedení školy seznámeno s lektorem a rámcově informováno  

o podobě a průběhu programu.  

 

Průběh KPPP  

 Třídní učitel před zahájením Komplexního programu primární prevence seznamuje třídu 

s Pravidly KPPP pro žáky, která lektor předává školnímu metodikovi prevence na úvodní 

schůzce. 

 Lektor komunikuje s třídním učitelem před zahájením programu v jeho třídě, v průběhu 

realizace i po jeho ukončení.   

 Pokud lektor během programu zjistí závažné skutečnosti týkající se třídy nebo jedince, 

v nejbližší možné chvíli o tom informuje školního metodika prevence.  

 Doporučujeme, aby byly ve sborovně vyvěšeny informace pro třídní učitele o průběhu 

prevence na jejich škole – časový harmonogram tříd, jméno lektora a kontakt.  

 Spolupráce lektora se členy Školního poradenského pracoviště je v průběhu realizace KPPP 

vítána.  
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 Do 14ti dnů od ukončení KPPP na škole lektor vypracuje a osobně předá školnímu 

metodikovi prevence Závěrečnou zprávu o průběhu KPPP. Na předání závěrečné zprávy 

je žádoucí přítomnost dalších členů ŠPP, popřípadě třídních učitelů.  

 

 

Specifika spolupráce 

 Za bezpečnost žáků během realizace KPPP zodpovídá škola. 

 Případné změny v termínech a harmonogramu realizace KPPP je nutné konzultovat 

s lektorem KPPP minimálně 10 dnů před plánovaným termínem. Nepotvrdí-li škola 

lektorovi termín v rámci tohoto časového období, lektor nabídne škole termín nový.   

 Je-li to možné, škola poskytne jednu místnost, kam za lektorem KPPP budou třídy docházet. 

Vhodné jsou např. knihovny, družiny, mediální místnosti apod. V případě, že toto není ze 

strany školy možné a lektor dochází za žáky do jejich tříd, žádáme  

o poskytnutí alespoň minimálního zázemí (místo, kde si může odložit, konzultovat 

s třídními učiteli apod.). 

 Doporučujeme zajištění přítomnosti třídního učitele (i asistentů) na preventivním programu 

z důvodu efektivnější provázanosti s následnou prací ve třídě. Zvláště důležitá je jeho 

přítomnost v případě realizace preventivních programů zaměřených na témata vztahující se 

svou povahou ke třídě jako kolektivu (vztahy ve třídě, nastavování pravidel, atp.)  

 Pokud nebude třída chtít preventivní program realizovat nebo jej bude zásadním způsobem 

narušovat, lektor má po pečlivém uvážení právo program ve třídě ukončit. V takovém 

případě předá třídu přítomnému vyučujícímu. Tuto skutečnost vysvětlí vedení školy a bude 

také obsažena v Závěrečné zprávě o průběhu KPPP.   

 Škola dopředu informuje lektora/organizace o specifikách třídy (kázeňských obtížích) a 

rozhoduje o nutnosti nastavení podmínek – selektivní/všeobecná prevence, aktivní pomoc 

pedagoga s kázní apod.   

 Informace týkající se třídy i jednotlivců, které lektor sděluje učiteli, jsou důvěrné. Pokud 

se sdělují žákům a dále se s nimi pracuje, je nutné toto prokonzultovat s lektorem nebo 

vedoucí sekce Mgr. Petrou Svetlíkovou, aby se zamezilo ublížení dítěti (třídě), ztrátě 

důvěryhodnosti lektora, popřípadě zneužití informací. 

 

 

Řešení stížností  

Na realizaci KPPP či jednání lektora si může klient stěžovat u vedoucí sekce Mgr. Petry 

Svetlíkové nebo u PhDr. Heleny Vrbkové, ředitelky organizace. Stížnost bude řešena 

neprodleně po jejím obdržení.  

Pokud nastane situace, že klient (škola), bude chtít od programu odstoupit, vedení školy tak 

učiní písemně a informuje vedoucího sekce KPPP a ředitelku organizace.  
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Další informace o programu, jeho historii a jiné podrobnosti lze získat na webových stránkách 

organizace (www.zivot-bez-zavislosti.cz). Údaje týkající se případného vzdělávání pedagogů 

jsou dohledatelné na www.vycvikkvp.cz.  

 

 

 

KONTAKT: 
 

Mgr. Petra Svetlíková, vedoucí sekce primární prevence 

773  050 840 

p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz 

 

PhDr. Helena Vrbková, ředitelka organizace 

602 255 508 

h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz  

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
http://www.vycvikkvp.cz/
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Informovaný souhlas zájemce (školy) o službu 

Komplexní program primární prevence (KPPP) 
 

 

Potvrzuji, že zájemce o program (ředitel školy, školní metodik prevence nebo zástupce ředitele 

školy) byl seznámen s podmínkami průběhu Komplexního programu primární prevence a 

případnými omezeními, která mohou během realizace KPPP vzniknout. Dále byl seznámen 

s Návrhem spolupráce se školou a Pravidly KPPP pro žáky. 

 

 

 

 

Za zájemce - pracovník: 
 

Datum:…………… 

 

Jméno a funkce: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

Podpis: ……………………. 

 

 

 

Za organizaci - pracovník : 
 

Datum:…………… 

 

Jméno a funkce:………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis: ……………………. 

 

 

 

Vedoucí sekce KPPP 

Mgr. Petra Svetlíková 

 


