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Informace pro zákonné zástupce žáků o činnosti školního metodika prevence
Vážení rodiče,

obracím se na Vás s krátkou informací ohledně své činnosti na základní škole, kterou navštěvují Vaše
děti. Jmenuji se Stanislava Marešová a působím na škole jako školní metodik prevence.

K dispozici jsem na škole pravidelně jeden den v týdnu, a to jak učitelům, dětem, tak i Vám, rodičům. 

Kontakt na mě je telefonický: 606 907 653 i mailový: maresova@schola-viva.cz

 Obracet se na mě můžete v případě, že byste uvítali konzultaci například v těchto situacích:
- má-li Váš syn nebo výchovné potíže ve škole, 
- máte-li pocit, že Váš syn nebo dcera má vztahové či komunikační problémy s jiným učitelem

nebo zbytkem školního kolektivu,
- máte-li pocit, že Váš syn nebo dcera má emoční potíže, je příliš úzkostný/á, 
- máte-li pocit, že Váš syn nebo dcera se setkali ve škole s projevy šikany,
- máte-li obavy, že Váš syn nebo dcera experimentují s drogami, obáváte se, že chodí „za školu“,

vedou  rizikový  sexuální  život  či  pokus  se  domníváte,  že  je  jejich  chování  mimo  normu
společnosti (asociální a antisociální chování)

- nebo  pokud  Vás  trápí  či  zajímá  cokoli  dalšího,  co  souvisí  s chováním  Vašeho  dítě  a  jeho
fungováním ve škole a školním kolektivu.

S dětmi se budu v průběhu roku setkávat při těchto příležitostech:
- v rámci práce se školními třídami - preventivní programy mj. i v rámci plánu prevence města

Šumperka (KPPŠ), objednané preventivní programy certifikovaných 
- při realizaci anket a dotazníkových šetření ve škole 
- v rámci spolupráce s třídním učitelem při třídnických hodinách, na adaptačních či zážitkových

kurzech apod.,
- při krizových situacích vyžadujících odborný zásah v podobě krizové intervence (v případě, kdy

se dítě ocitne ve velmi náročné situaci).  

Konzultace s rodiči i dětmi jsou poskytovány bezplatně a informace, které během nich získám, považuji
za důvěrné. Nabídnu Vám ovšem i spolupráci s prověřenými odborníky v dalších pomáhajících profesích
- psychologové, psychiatři, terapeuti, sociální pracovníci aj., s nimiž má ověřenou zkušenost.

Podle Zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, je k činnosti školního metodika prevence
nutný písemný souhlas  zákonných zástupců dítěte.  Před každým dotazníkovým sociometrickým
šetřením  v dané  třídě  i  před  každým  preventivním  programem  Vás  budu  vždy  žádat  o
INFORMOVANÝ SOUHLAS.  Ten Vám bude distribuován prostřednictvím třídního učitele  Vašeho
dítěte.  Věnujte  mu  tedy,  prosím,  pozornost,  aby  se  nestalo,  že  se  nebude  Vaše  dítě  moci  účastnit
specifických preventivních aktivit školy

Děkuji za pozornost. 

                                                                           Mgr., Bc. Marešová Stanislava



Základní škola pro žáky se specifckkýi poruchaýi učení
a ýateřská škola logopedická

Schola Viva, o.p.s.
Erbenova 16, 787 01 Šuýperk, tel.: 583 214 153, tel./fax: 583 217 488,

e-ýail: viva@schola-viva.cz, htp://///.schola-viva.cz
Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnost u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46.

Informovaný souhlas s činností školního metodika prevence (ŠMP)

Jméno žáka/žákyně: ……………………………………………

Třída: …………………………….

Potvrzuji,  že  souhlasím s poskytováním služeb ŠMP -   ______________________________,
které bude realizované dne ______________

Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom/a skutečnosti, že tento souhlas mohu kdykoli
odvolat.

Jméno zákonného zástupce: ……………………………………………

INFO: Výsledky sociometrického šetření budou konzultovány s vedením školy a informačně (bez
konkretizace  jednotlivých  jmen  žáků)  s nimi  bude  seznámen  i  třídní  učitel  Vašeho  dítěte.
Sociometrické šetření slouží k zmapování vztahů žáků, jejich pozic a rolí v kolektivu, umožňuje
reagovat  na příchod nové žákyně,  na přestup žáků na II.  stupeň apod. a zmapovat  si  jejich
možné budoucí chování a jednání, což umožní zaujmout odborné výukové a výchovné postupy.

Pokud budete mít zájem konzultovat i Vy výsledky sociometrického šetření Vašeho dítěte, je
možné domluvit si konzultaci na tel.: 606 907 653 či e-mailu: maresova@schola-viva.cz

V ……………………………… dne …………………………….

Podpis: ……………………………………………

Informovaný souhlas s činností školního metodika prevence (ŠMP)
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Jméno žáka/žákyně: ……………………………………………

Třída: …………………………….

Vážení rodiče, v __________________________ bude realizováno ve třídě ______ dotazníkové
šetření na zjištění klimatu třídy, vztahů žáků, vztahových problémů apod. Sociometrické šetření
je důvěrné, má za cíl odhalit do budoucna případné vztahové problémy žáků a předcházet jim (s
ohledem na změnu třídního učitele v letošním roce, na příchod nových žáků). Pro toto šetření je
nutný Váš souhlas. V případě, že si nepřejete, aby se Vaše dítě účastnilo dotazníkového šetření,
bude mu zajištěn náhradní program. 

Potvrzuji,  že souhlasím s poskytováním služeb ŠMP – dotazníkové šetření klimatu třídy
MCI Naše třída a metody B-3, které bude realizované dne ____________. Jsem si vědom, že
svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat. 

Jméno zákonného zástupce: ………………………………… Podpis:…………….…………

Pozn.: V případě nesouhlasu text výše proškrtněte prosím, napište nesouhlasím a podepište se. 

INFO:  Výsledky  sociometrického  šetření  budou  důvěrně  konzultovány  s vedením  školy  –
zástupkyní pro I.  stupeň a informačně (bez konkretizace jednotlivých jmen žáků) s nimi bude
seznámen i třídní učitekal Vašeho dítěte.  Pokud budete mít zájem konzultovat i Vy výsledky
sociometrického šetření  Vašeho dítěte – jeho pozice v kolektivu,  kamarádství či  problémů se
spolužáky, je možné domluvit si konzultaci na tel.: 606 907 653 či e-mailu: maresova@schola-
viva.cz

V Šumperku dne _________                      Mgr. et Bc. Marešová Stanislava
                                                                                   školní metodik prevence, etoped
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