
 

 

Program Druhý krok je preventivní program zaměřený na rozvoj sociálně-emočních dovedností u dětí na I. stupně 

ZŠ.   

V rámci tohoto programu se děti učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, 

řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv. Program napomáhá tomu, aby se všechny děti cítily ve 

své třídě dobře, je prevencí šikany, agresivního chování, netolerace k odlišnostem apod. Program tak nabízí řešení 

existujících problémů na škole, kde se čím dál častěji objevuje různé agresivní chování, netolerance, útoky na 

spolužáky či učitelé apod.   

Druhý krok je učební pomůckou, se kterou vyškolený školní psycholog či třídní učitel pracuje systematicky po dobu 

celého školního roku. Program obsahuje celkem 26 karet formátu A3 zaměřených na různá témata. Na přední straně 

karet je obrázek dítěte v určité situaci (modelové situace jsou vybírány ze života dětí). Ze zadní strany karty je pak 

podrobný návod, jak s ní může školní psycholog/pedagog pracovat. K většině karet se pojí také nějaký příběh, který 

se v dané lekci dále využívá.  

Žáci se nejprve učí jednotlivé emoce rozpoznávat a rozumět jim. Následně si trénují konkrétní postupy, jak své emoce 

korigovat a jak ovládat svoji impulzivitu. Děti v rámci aktivit zjišťují, jak důležité je vzájemně si pomáhat, dobře 

spolupracovat a vytvářet mezi sebou dobré vztahy.   

Druhý krok je běžnou součástí vyučování mnohých mateřských a základních škol ve světě, např. ve Finsku, Německu, 

Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku či Austrálii. Na 

Slovensku využívá tento program 154 škol.  

Efektivita programu Druhý krok byla ověřována v českých i mnohých zahraničních výzkumech. Z těchto výzkumů 

např. vyplynulo, že absolvování programu zvyšuje školní úspěšnost dětí, snižuje výskyt agresivního chování, učí žáky 

poskytovat emociální podporu a pomoc druhým, zlepšuje vzájemnou akceptaci mezi žáky apod.   

Výsledky zahraničních výzkumných týmů, které se zabývají touto problematikou, lze nalézt na webových stránkách 

Committee for Children a občanského sdružení OZ PROFKREATIS plus.    

 

 

POUŽITÉ ZDROJE: 

https://spolekspas.cz/o-programu-druhy-krok/ 

https://druhykrok.sk/ 

https://psychkont.osu.cz/fulltext/2017/2017_2_3_Palova.pdf  
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