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Pravidla Komplexního programu primární prevence u vás na škole 
 

 

Co to vlastně je prevence? O čem to bude? Jak to bude vypadat? 
Program prevence, který právě teď probíhá na vaší škole, má za úkol probrat s vámi dětmi 

takové věci jakou jsou drogy (kam patří také kouření a alkohol), šikana ve třídě nebo ve škole, 

ale také se můžeme dotknout vašich osobních témat, jako jsou problémy v rodině a jak je řešit, 

podívat se na vaše kamarádské vztahy, jestli jste s nimi třeba ve třídě mezi spolužáky spokojeni, 

naučit se jak lépe mezi sebou komunikovat, ve vyšších ročnících probrat partnerské vztahy, 

také se můžeme dostat k sexualitě a intimitě. Celý program je zaměřen na tak zvané 

sebepoznání, což znamená, že se snažíme, abychom vám pomohli vyznat se sami v sobě, ve 

svých pocitech, myšlenkách, tím jak se chováte a co vlastně jste za člověka, v čem jste dobří a 

výjimeční, na čem lze postavit zdravé sebevědomí fajn kluka nebo holky. V průběhu našich 

setkání se samozřejmě budete poznávat i mezi sebou, poznáte se zase v jiných situacích než 

jenom v hodinách nebo o přestávkách, zjistíte kolik zajímavého je ve vašich spolužácích.  

 

A jak tohle všechno probereme? Budeme provádět zajímavé psychologické techniky a hry, 

např. i trochu psaní a malování, budeme se bavit spolu dohromady, ale také budete pracovat ve 

skupinkách, budeme diskutovat. 

 

Budu se toho muset účastnit?  Ne. Je možné se programu neúčastnit. V tomto případě ti však 

bude přidělena práce (např. písemná vypracování úloh z některých předmětů)  

 

Musím říci na sebe úplně všechno? Ne. Máš právo odmítnout odpověď. Jsi to ty, kdo 

rozhoduje o míře důvěrnosti informací, které nám poskytneš. Máš možnost být upřímný o 

věcech, které někdy nejsou jednoduché, ale také si můžeš některé informace nechat jenom pro 

sebe nebo je říci někomu jinému, kterému důvěřuješ (např. rodiči nebo učiteli). (Také máš 

možnost vyhledat sám preventistu, například o přestávkách, a zeptat se ho soukromě na 

konkrétní problém, který nechceš řešit před třídou. 

        

Někdy je možné zeptat se jak postupovat, když já nebo můj kamarád má nějaký problém, není 

potřeba říkat, že se to týká přímo vás. Důležité je, abyste věděli, jak se v dané situaci zachovat, 

jak si poradit. 

 

Kdo je preventista? 
Preventista je vysokoškolák (nejčastěji psycholog) který ti může poradit, co dělat v různých 

obtížných situacích, kam se obrátit, jak postupovat. Preventista samozřejmě není všemocný a 

vševědoucí, ale bude tě brát vážně a zkusí poskytnout dobrou radu. Preventista také není 

terapeut ani zpovědník, který by se ti mohl věnovat hodiny a hodiny, ale rád tě odkáže na 

pracoviště, kde ti poskytnou dostatek času. 

 

http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
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Mohu vyhledat preventistu mimo hodinu, např. o přestávce, když mi není příjemné mluvit 

před celou třídou o svém trápení nebo se ho chci na něco zeptat? Ano, můžeš. Preventista 

tě vyslechne a většinou ti poradí, kam se obrátit, co v daném případě dělat. 

 

Bude ve třídě přítomen nějaký učitel v průběhu programu? Je to možné. Když je přítomen 

třídní učitel, je to fajn, přispívá to k lepšímu vzájemnému poznání a utužuje to vztahy. Také 

můžeme řešit aktuální problémy, např. vztahy ve třídě nebo vztah mezi třídním učitelem a 

dětmi. 

 

Co když mi nebude jasné, co se děje, jaký je smysl semináře? Preventista na začátku vysvětlí 

čím, a proč se budeme zabývat, jaký je smysl hodiny, na co zaměřit pozornost, co byste si měli 

odnést. Na konci vše přehledně shrne a podtrhne význam toho, co jsme se naučili, dozvěděli. 

Když ti nebude něco jasné, tak se hned zeptej, preventista ti rád zodpoví, otázky jsou projevem 

zájmu, a to preventistu vždy potěší. 

 

Je preventivní program něco jako volná hodina a můžeme si dělat, co chceme? Ne, i když 

nemáte klasickou výuku, rozhodně to není volná hodina, a proto je třeba dodržovat pravidla 

kázně, hlavně proto, aby se nám dobře spolupracovalo. Znamená to, že budeme dodržovat 

pravidla slušné komunikace – budeme se hlásit, preventista bude vyvolávat, abychom se 

navzájem dobře slyšeli a respektovali tak, co říká ten druhý. Hodiny mohou být a bývají živější 

než normální výuka, ale když budete příliš zlobit, bude zavolán pedagog (když není přítomen), 

který bude dohlížet na pořádek ve třídě. Kdo bude soustavně vyrušovat, bude třikrát napomenut, 

a potom bude vyloučen z programu (dostane písemnou práci od učitele, poznámku nebo nějaký 

jiný trest).  

  

Dozví se někdo to, co řeknu v rámci programu? Ano i ne. To, co zazní v průběhu hodin 

programu, by mělo zůstat důvěrné v rámci třídy (je nefér rozšiřovat dále něco, co se dozvíš o 

svém spolužákovi a co by nebylo tobě příjemné, kdyby o tobě někdo šířil) a ani preventista 

nebude učitelům sdělovat všechny informace, jména, podrobnosti, které se dozví v rámci 

programu. Váš třídní učitel bude informován o průběhu preventivního programu velmi obecně 

– jak se nám se třídou spolupracovalo, jaká témata byla probrána. Třídní učitel má však právo 

vědět, když je ve třídě nějaký zásadní problém, aby mohl pomoci při jeho řešení. Když vyjde 

najevo nějaký trestný čin, preventista je ze zákona povinen tuto skutečnost ohlásit. 

 

Mohu si někde stěžovat na chování preventisty? Ano, když se ti něco nebude líbit, je vhodné 

to nejdříve říci preventistovi, který ti může vysvětlit, proč danou věc dělá. Může se tak předejít 

nedorozumění, měl by ti být srozumitelně vysvětlen smysl jednotlivých hodin a činností. 

Neváhej a neboj se zeptat, když ti není něco jasné. Stížnost je možné směřovat také na vedoucí 

programu – Mgr. Petra Svetlíková, e-mail: p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz, tel. 

773 050 840. 

 

Mám preventistovi tykat nebo vykat? Jak ho mám oslovovat?  Každý preventista vám na 

začátku řekne, jak ho můžete oslovovat (většinou křestním jménem) a zda mu můžete tykat. 
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