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Dopis pro třídního učitele 
 

Dobrý den, 

 

jsme rádi, že máme možnost realizovat ve Vaší třídě Komplexní program primární 

prevence.  

 

Prosím, kontaktuje nás před zahájením lekce, abychom získali informace o charakteru 

třídy, a po jejím skončení proto, abychom Vám poskytli informace o průběhu prevence. Je 

rovněž žádoucí, abyste byl přítomen během celého programu, a stejně tak jako asistent, je-li ve 

třídě. Budeme rádi, pokud nám asistent před zahájením lekce sdělí informace o konkrétním 

žákovi.  

 

Zároveň uvítáme, pokud děti informujete o tom, že na nástěnce školního metodika 

prevence najdou informace o pravidlech průběhu prevence, které poskytneme metodikovi 

s prosbou o jejich vyvěšení.  

 

Pro úspěšný a oboustranně příjemný průběh programu prevence Vám nabízíme několik 

variant, jak se zapojit do programu. Z nich si prosím vyberte pro Vás tu nejpřijatelnější:  

 

1. Pozorovatel – učitel sedí mimo kruh, nezapojuje se, nekomentuje, pouze pozoruje.  

Má tak možnost vidět děti i v jiných situacích než jen při výuce.  

 

2. Účastník – učitel sedí v kruhu, podílí se na stejných technikách jako žáci, vyjadřuje své 

názory. V tomto případě má možnost sám si prožít něco nového a sblížit se s dětmi. 

 

3. Spolurealizátor – učitel se spolu s lektorem podílí na realizaci programu. Tato pozice 

je vhodná pouze pro učitele, kteří mají zkušenosti z oblasti prevence, pak je nutné 

počítat s časem na přípravu. 

 

Upozorňujeme na fakt, že prevence za využití interaktivních forem komunikace není 

tichá záležitost a je nutné akceptovat určitou míru hovoru a hlučnosti. Pokud by projevy dětí 

překročily námi definované únosné hranice, je na našich zkušených lektorech, aby si situaci 

sami korigovali. Proto prosíme, abyste v rámci kázně nezasahovali - pokud naše domluva 

nebude jiná. 

 

Předem se omlouváme všem pedagogům za komplikace, které vzniknou v souvislosti 

se zařazením preventivního programu do vyučovacího rozvrhu. 

      

Děkujeme a těšíme se na spolupráci! 

 

Mgr. Petra Svetlíková 
 e-mail:  p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz 

 tel.: 773 050 840 
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