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PODMÍNKY SOCIOMETRICKÉHO ŠETŘENÍ, INTERVENCE
1.

Do Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary:
pracoviště: K. Vary na e-mailovou adresu: mfialova@pppkv.cz tel.:724021 535
pracoviště: Sokolov na e-mailovou adresu: azelivska@pppkv.cz tel.:731194413
pracoviště: Cheb na emailovou adresu: kslavikova@pppkv.cz tel::737281001
je třeba zaslat:
 jmenný seznam (jméno a příjmení) žáků a jejich datum narození
 sociometrické šetření, intervence – zakázka

2.

Je nutné formulovat co nejpřesněji zakázku (důvod šetření) a očekávanou pomoc od
pedagogicko-psychologické poradny.

3.

Důvod sociometrického šetření (intervence) sdělí žákům poradenský pracovník sám.

4.

Minimální časová dotace potřebná k sociometrickému šetření jsou 2 vyučovací hodiny dle
zakázky, časová dotace pro ostatní intervence bude domluvena individuálně.

5.

Platí pouze pro pracoviště Karlovy Vary: Některé sociometrické techniky používané při
šetření jsou snímány počítačově.
Z těchto důvodů budeme potřebovat k dispozici počítačovou učebnu a správce sítě, který
musí být přítomen 20 minut před zahájením diagnostiky a po celou dobu snímání testu.
Po ukončení šetření je nezbytně nutné program z počítače odinstalovat. Program je určen
k využití jen poradenským pracovníkem PPP K. Vary.

6.

K realizaci šetření je nutné, aby škola zajistila souhlas zákonných zástupců
s uskutečněním sociometrického šetření pro potřebu PPP K. Vary. Formulář lze stáhnout
z www.pppkv.cz (Souhlas rodičů). Student, jehož zákonný zástupce se vyjádřil negativně,
bude ze sociometrického šetření vyloučen a škola pro něj zajistí náhradní program.
Souhlasy od zákonných zástupců budou předány třídním učitelem dané třídy
poradenskému pracovníkovi v den snímání sociometrického šetření. Netýká se krizové
intervence.

7.

Zpracování výsledků sociometrie provádí poradenský pracovník. Nasnímaná data nejsou
školskému zařízení k dispozici.

8.

Prezentace výsledků sociometrického šetření proběhne ve třech liniích:
prezentace výstupů účastníkům snímání (žákům) – 2 vyučovací hodiny
prezentace výstupů třídnímu učiteli – 1 vyučovací hodina
 prezentace výstupů ŠPP (školnímu metodikovi prevence, výchovnému poradci, řediteli
školy) - 1 vyučovací hodina.



