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1. Úvod 

 

 

……pohádky jsou příběhy s dobrým koncem……. 

…….ale v životě nejsou opravdové konce vždycky šťastné……… 

Některé sociálně patologické jevy se dotýkají i dětí, které navštěvují mateřskou školu. Je 

tedy důležité zahájit primární prevenci už v době docházky dětí do předškolního 

vzdělávacího zařízení a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená 

jejich věku. Prvním činitelem v oblasti prevence by měla být rodina a dalším místem pro 

prevenci je škola. V naší mateřské škole jsme se rozhodli pro přínosnější práci v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů tento program rozložit do celého školního roku. 
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2. Cíle  

 

Preventivní program je přirozenou součásti Školního vzdělávacího programu . 

 

K naplňování  stanovených cílů využíváme metodické materiály  Institutu  FILIA a 

Policie ČR, ČOS, Besip a různé další metodické materiály a dětské knihy. 

 

Prostřednictvím MPP plníme tyto cíle: 

 

 podporujeme  u děti pocit  sounáležitosti ke skupině a ke kamarádství  

 učíme děti  chovat se  v běžných situacích tak , aby neohrožovaly zdraví , bezpečnost 

a pohodu svou ani druhých  

 vedeme děti k pochopení pojmu zdraví  jako naprosté pohody duševní  , tělesné i sociální 

 seznamujeme děti s důležitostí  dodržování osobní hygieny  i jak předcházet nákaze 

 seznamujeme děti  s různými typy potravin ( zdravé , nezdravé), ukazujeme jim, jak jít 

cestou zdravého životního stylu. Díky vlastní školní jídelně máme možnost ovlivnit 

stravování dětí, jídlem s dostatkem zeleniny, ovoce a na vyváženosti strav 

 vedeme děti k pochopení tělesné zdatnosti jako faktoru , který podporuje zdraví 

 zjišťujeme základní znalostí dětí o alkoholu - jejich zkušenosti s používáním alkoholu 

u dospělých 

 seznamujeme děti se škodlivými důsledky kouření na lidský organismus 

 otevíráme téma protidrogové prevence ( rostliny a omamné látky, které mohou být 

škodlivé 

 upozorňujeme  děti na nebezpečí odhozených jehel a jiných špičatých nástrojů 

 upozorňujeme děti na nebezpečí od cizích lidí - s neznámými lidmi nemluvit , nikam s 

nimi  nechodit 

 upozorňujeme na nebezpečí virtuální závislosti 

 seznamujeme děti s institucemi v rámci IZS a důležitými telefonními čísly a postupy, 

jak se v životě ohrožující situaci zachovat 

  

Očekávané výstupy v rámci MPP: 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a 

zdravé výživy 
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 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde 

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 

apod.) 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 

zakázaných činnostech apod. 

 uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v 

mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla  

 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.  

  chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v 

případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, 

až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 

apod.) 

 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 

jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 

a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 

spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 

pohody 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, 

co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle 

této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 

společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 

agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům 

(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o 

tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě 

potřeby obrátit o pomoc) 

 

Rizika, která mohou nastat: 

 nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy 
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 časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové 

techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé 

sledování pořadů televize, videa apod.) 

 nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního 

cítění, ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí) 

 málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě 

nenalézá dostatek lásky a porozumění  

  nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a 

hovořit o nich  

 nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně 

prožívá pocit selhání  

  nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte  

 jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí 

 nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné 

postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem  

 nedostatečně psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem 

porozumění a tolerance  

 nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování 

přijatých pravidel, špatný vzor 

 nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, 

hrubého, ironického, popř. agresivního chování, netolerantních, necitlivých či 

nevšímavých postojů apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích  

 chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých 

lidí 

 nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé 

a nebezpečné 
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3. Vzdělávací obsah 

Pro práci s dětmi jsme si připravili celoroční cyklus. Níže uvedené činnosti jsou motivované 

pohádkami a povídkami, materiály z těchto publikací.  

 

Policejní pohádky s omalovánkami, poučením a otázkami k příběhu 

Metodika drogové prevence pro MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Dopravní výchova pro předškoláky 

Panenka Jablenka a kluk Viktor 

Když Alenka stůně 

Příběhy z dětských knih např. Káťa a škubánek…. 

Materiály z projektu „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

Divadelní představení v MŠ 

Jak zvítězit nad drakem Koronem 

 

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků  

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci 

nemoci, nezdravých návyků a závislostí  

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, 

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

 námětové hry a činnosti  

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 

(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým 

materiálem, s médii apod.) 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 

(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 

(zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

 hry na téma rodiny, přátelství apod. 
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 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých  

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  

 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve 

třídě 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, 

návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě 

významných objektů) 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 

a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a 

povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních 

situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v 

některých dalších situacích, které mohou nastat  

 

 

Uskutečněné činnosti zaznamenáváme do formuláře -Poučení o bezpečnosti v MŠ a do 

přehledu výchovné práce se zkratkou MPP a popisu konkrétní činnosti. 
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4. Závěr 

V rámci školního vzdělávacího programu „ Ať jsme šťastní na světě“ jsme si jako jeden 

z dlouhodobých cílů  stanovili vést děti k zodpovědnému způsobu života ve společnosti, k 

osobní samostatnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a sebevědomí, jako cíl krátkodobý 

podporovat všestranný pohybový rozvoj dětí pomocí různorodých aktivit a upevňovat jeho 

postavení v každodenním životě jako součást zdravého životního stylu. Oba tyto cíle zahrnují 

i oblast minimálního preventivního programu. 

I při úpravě  prostředí mateřské školy a organizace tříd a dne v MŠ navazujeme na MPP. 

Mateřská škola  byla postavena v klidné městské části , má tři oddělení s kapacitou  84 dětí . 

Třídy jsou prostorné, plné světla , zařízeny barevným nábytkem. Budovu obklopuje ze všech 

stran  velká zahrada  s pískovišti , průlezkami  a vzrostlými stromy , které v letních měsících 

poskytují dostatek stínu . V zimních měsících je pro sporty  využíván  kopec , který je 

součástí zahrady .Vzhledem k tomu , že máme heterogenní třídy  je práce s dětmi snadnější . 

Smíšené složení třídy přispívá k sociálnímu zrání dětí . Děti jsou k sobě ohleduplnější , umí si 

vzájemně naslouchat  nevyskytují se projevy agrese .Dětem je poskytována plnohodnotná 

strava s množstvím čerstvého ovoce a zeleniny. Díky tomu, že má škola vlastní školní jídelnu 

probíhá zpětná vazba mezi kuchařkami a učitelkami k vydávané stravě a skladbě jídelníčku. 

Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a podporujeme  děti v samostatných 

pokusech,  dostatečně oceňujeme a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a 

přiměřeně na ně reagujeme pozitivním oceněním, vyvarujeme se paušálních pochval stejně 

jako odsudků. Věnujeme se  neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme 

prosociálním směrem . 

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi ve škole se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají 

důvěryhodně a spolehlivě . Na plnění preventivního programu se podílejí všechny pracovnice 

školy učitelky ,asistentky, pracovnice provozu i pracovnice školní jídelny a to zejména při 

mimoškolních akcích. Pohodové a otevřené klima v mateřské škole  děti pozitivně ovlivňuje . 

Vytváříme kolem sebe pracovní pohodu: 

 Vycházíme si vzájemně vstříc a respektujeme jedna druhou 

 Nasloucháme si 

 Necháme se inspirovat a přijímáme nové podněty 

 Navazujeme na práci kolegyně, spolupracujeme, předáváme si informace o dětech, 

povzbuzujeme se, ale jsme ochotné přijmout i kritiku 

 Pokud potřebujeme něco řešit, hledáme společné řešení, dohodneme se 

 Přijímáme kolegyně takové, jaké jsou a snažíme se být navzájem tolerantní  

Chápeme, že pro výsledky v této oblasti je potřeba spolupráce i rodičů, jiných organizací a 

institucí . 
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Spolupráce s rodiči : 

Rodinná výchova je základ , na kterém škola staví . Spolupráce s rodiči – akce „ Mámo , táto, 

pojďte si se mnou hrát“. Pro plnění preventivního programu je důležitý denní kontakt 

pracovnic  mateřské školy s rodiči. Rodiče se podílejí na aktivitách školy , pomáhají při 

organizování některých společenských akcí prostřednictvím Sdružení rodičů. 

Tipy pro rodiče: 

 Poskytovat dětem větší svobodu, volnost, ale zůstat zdrojem hodnot , informací a 

podpory dětem 

 Nenechat děti bez dozoru 

 Povídat si s dětmi, klást otázky 

 Vědět, kde jsou děti, kdo jsou jejich kamarádi 

 Účastnit se školních akcí, vědět, co jejich děti dělají, co se učí 

 Netrávit hodně času sledováním televize, telefonů, atd. 

 Vést děti ke zdravému životnímu stylu 

 Ovlivňovat výběr hraček 

 V případě problémů se kterými si rodič neví rady , se obrátit na odborníky 

 

Spolupráce s odborníky : 

 Návštěva IZS, Městské policie v |Bílovci, Červeného kříže 

 Návštěvy dopravního hřiště 

 Výchovné pohádky v MŠ 

 Zapojení do programu ČOS „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

S plněním preventivních činností jsou rodiče seznamováni formou nástěnek, stejně tak  i při 

zajišťování akcí pro rodiče a děti . 

Veřejnost je o preventivních aktivitách školy seznamována formou krátkých článků v 

městském  Zpravodaji , na internetových stránkách . 

 

 

                                                                            Zpracovala : Bc. Carbolová Zuzana 

 

 

 

 


