
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Minimální preventivní program 
 

2021/2022 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Identifikační údaje 
 
 
Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 
 
Alšova ul. 952, 547 01 Náchod 
 
Tel. číslo: 491 423 413,  
Mobil:      602 413 453 
 
IČO: 70996377 
 
E-mail: reditelka@ms-alsova.cz 
 
https:// www.ms-alsova.cz 
 
 
 
 
 
 

 
Program byl sestaven 
 
Ve spolupráci s pedagogickým sborem i s ostatními zaměstnanci školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 1 

1 Cíle strategie ................................................................................................................................... 1 

1.1 Cíle MPP jsou především ve: ................................................................................................... 2 

2 Charakteristika školy ....................................................................................................................... 2 

3 Analýza současného stavu .............................................................................................................. 3 

3.1 Zásady efektivní primární prevence ........................................................................................ 3 

4 Cíle minimálního preventivního programu ..................................................................................... 4 

5 Cílová skupina ................................................................................................................................. 5 

5.1 Zásady prevence spočívají v: ................................................................................................... 5 

5.2 Formy prevence jsou: .............................................................................................................. 5 

6 Realizace MPP ................................................................................................................................. 5 

6.1 Aktivity ve třídách ................................................................................................................... 6 

6.2 Vzdělávání učitelek: ................................................................................................................ 6 

6.3 Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty ....................................................... 6 

6.4 Volnočasové aktivity ............................................................................................................... 7 

6.5 Školní poradenské pracoviště ................................................................................................. 7 

7 Témata prevence ............................................................................................................................ 7 

7.1 Zdravý životní styl, ekologie .................................................................................................... 8 

7.2 Prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů.................................................... 8 

7.3 Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření ......................................................... 10 

7.4 Prevence sexuálního zneužívání a týrání .............................................................................. 10 

7.5 Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost ...................................................... 11 

7.6 Prevence virtuálních drog – počítač, televize, prevence digitální demence......................... 11 

7.7 Logopedická prevence v MŠ ................................................................................................. 11 

8 Vyhodnocování programu ............................................................................................................ 12 

 



1 
 

 

Úvod  
Minimální preventivní program vychází ze školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, pod názvem „Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem“.  

Vymezuje pravidla, která mají děti dodržovat při pohybu ve třídě a v chování k druhým lidem, 

obzvlášť k dětem v MŠ. Dále se zabývá tématy směřujícími k etice a etiketě. Nedílnou součástí 

je osvojování si kultury a kulturních vzorců. 

 
Minimální preventivní program vychází z Národní strategie primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027, dále je v souladu s pokyny MŠMT, č. j. 

1454/2000-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně 

alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, 

rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, ze Strategie prevence sociálně patologických 

jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, z Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních č. j. 21291/2010-28, z Metodického pokynu MŠMT ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních č. j. MŠMT 

– 21149/2016, také z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí 

a mládeže (Příloha č. 22) Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících 

se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich 

zdraví, nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským 

zařízením. (č. j. MŠMT5217/2017-1  

 

1 Cíle strategie  
Hlavním cílem Národní strategie 2019-2027 je prostřednictvím efektivního systému primární 

prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících 

subjektů, snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže a minimalizovat jeho vznik.  

Cílem primární prevence je vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům, dále 

k zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovému chování.                                                                                                  

       Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních 

kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence, které vedou u dětí k odmítání všech 

druhů projevů agresivity.  

       Za velmi důležitou oblast považujeme komunikaci mezi učitelkami, rodiči a dětmi. U dětí 

posilujeme sebevědomí, sebeúctu a vzájemnou úctu ke svým spolužákům – kamarádům, 

snažíme se o klidné vyřešení konfliktů mezi dětmi a překonávání překážek.  

       Každý další školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme co 

nejefektivnější cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na děti.  
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1.1 Cíle MPP jsou především ve:  
• výchově ke zdravému životnímu stylu, podněcování dětí k uvědomění si zodpovědnosti za 

své zdraví a za životní prostředí  

• vytváření žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilného a diskriminačního chování  

• posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům  

• minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů  

• nabízení účasti, po dohodě s rodiči, dětem na školních i mimoškolních aktivitách, vytváření   

  pozitivní motivace pro zapojení dětí do školních i mimoškolních aktivit  

• předávat dětem informace z oblasti návykových látek a zdravého stravování  

• posilovat pozitivní sociální klima a tím pozitivní vztahy v kolektivu dětí  

• seznámit děti s multikulturní výchovou  

• mít nastavený správný režim dne  

• znát zásady slušného chování (Etický kodex školy) 

• umět říci „ne“  

• naučit se rozlišovat dobré a špatné  

• umět čelit tlaku vrstevníků  

• umět se sebeovládat  

 

2 Charakteristika školy 
 

Mateřská škola se nachází v krásné čtvrti Náchodu zvané „Třešinky“. Je to velký dům, který 
prošel z venku rekonstrukcí, obklopený vilkami s krásnými zahradami a lesoparkem, zvaným 
„Montace“. Součástí je i malá, ale pěkná zahrada. Interiér připomíná svým uspořádáním 
domov. Místnosti jsou menší, světlé a všechny jsou vkusně nově zařízené.  
         V roce 2019 v letních měsících došlo k výměně podlahových krytin ve všech třídách, v 
malé a velké hale a v ředitelně a částečné modernizaci osvětlení. 
          V roce 2020 byla zmodernizována kuchyň, a to novými spotřebiči v podobě plynového 
sporáku a konvektomatu pro možnost podpory zdravého stravování.  
         V jarních měsících roku 2020 byla zahájena výstavba nových šaten, formou přístavby, 
jejich součástí je nově vytvořené WC pro děti a rodiče, ale také nové zabezpečovací zařízení 
pro prevenci vniku cizích osob v podobě kamerky a video zvonků s dálkovým otvíráním. 
          
Věkově složení tříd 

Ve školním roce 2021 /2022 jsou třídy rozděleny na dvě smíšené a jednu homogenní 

„Předškolní“. Heterogenní skupina je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské 

prostředí, i přes jednu homogenní třídu se nám daří tuto vizi naplňovat při společném 

setkávaní dětí u různých společných akcí školy nebo při ranním a odpoledních scházení dětí 

dle denního režimu tříd. Věkově smíšené složení tříd významně přispívá k sociálnímu zrání 

dětí. Děti jsou k sobě ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agrese.  
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3 Analýza současného stavu 
 K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů slouží:  

• pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ,  

• rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci,  

• spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník ŠPC, logoped, …).   

➢ Co se nám daří  

• dobrá spolupráce mezi zaměstnanci  

• tradice akcí, akce pořádané pro rodiče s dětmi a další veřejnost  

➢ Co se nedaří 

• malá informovanost drogové problematiky, MŠ se nachází v lesoparku, při 

vycházkách se setkáváme s lahvemi od alkoholu nebo injekčními stříkačkami. 

Našim cílem je děti seznámit a poučit, jak se zachovat, když něco takového 

najdeme. 

 

3.1 Zásady efektivní primární prevence  
• zásada včasného začátku (formování osobní postoje a názory)  

• zásada komplexnosti (spolupráce školy, rodiny a široké veřejnosti)  

• zásada mezioborové týmové spolupráce (mezi pedagogy a odborníky)  

• zásada přiměřenosti (preventivní působení přizpůsobit věku dítěte)  

 

Spolupráce mezi zaměstnanci  

                Základem pro dobrou spolupráci a dobré klima školy je KOMUNIKACE mezi všemi 

učitelkami, ale i ostatním personálem, dále na tyto informace navazovat. Každé dítě má svou 

diagnostiku, kde se pozorují pokroky, ale také výkyvy v chování dětí. Učitelky vzájemně 

spolupracují, přirozeně navazují na práci své kolegyně a dále ji rozvíjejí. Pedagogové se 

pravidelně vzdělávání formou školení a seznamují formou odborné literatury a odborných 

časopisů. Důležitou součástí je také zapojení do výchovně vzdělávacího procesu naše paní 

provozní. Provozní jsou dennodenně v kontaktu s dětmi, a proto i ony dětem připomínají, jak 

se chovat u stolu s jídlem, uklízet nepořádek nebo jak si skládat věci do skříňky. Dle potřeby 

jsou také součástí pedagogických a provozních porad. 
 

Spolupráce mezi pedagogy a rodiči  

            Rodiče mají možnost neodkladné záležitosti řešit při vyzvedávání dětí. K běžné 

komunikaci se nejčastěji používá osobní rozhovor nebo e-mail či telefon. Rodiče dostávají 

všechny důležité aktuální informace prostřednictvím vyvěšení informace na nástěnku v šatně 

nebo u vstupu do MŠ nebo emailem v případě informací k situaci Kovid -19. Pro případ, že 

chce rodič konzultovat s učitelkou, nabízíme KONZULTAČNÍ HIODINY každý 1. a 4. čtvrtek 

v měsíci. Rodiče mohou další aktuality, či fotky z akcí sledovat na webu MŠ:  https://www.ms-

alsova.cz/ 

 

https://www.ms-alsova.cz/
https://www.ms-alsova.cz/
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Rodiče, mateřská škola a prevence 

              Rodinná výchova je základ, na kterém mateřská škola staví. Navození otevřeného a 
oboustranně prospěšného vztahu s rodiči je proces, do kterého jsou rodiče vtahováni 
prostřednictvím dětí. 
Pohodové, otevřené klima v mateřské škole, dítě aktivní, samostatné a sebejisté zlepšuje 
spolupráci s rodiči a jejich podporu školní práce a samozřejmě rodiče zpětně pozitivně 
ovlivňuje. 
 
Úzká spolupráce s rodiči: 

• vzájemná informovanost, společné aktivity v MŠ  

• besídky, tvoření, společenské akce – adventní setkání, Čarodějnické hrátky, Zahradní 
slavnost apod. 

• Rodičovské ankety 

• Konzultační hodiny každý 1. a 4.  čtvrtek v měsíci 
 

4 Cíle minimálního preventivního programu 
Dlouhodobé cíle:  

• znalost a dodržování dohodnutých pravidel; 

• cítit se spokojeně a bezpečně;  

• neubližovat ostatním dětem slovně ani fyzicky; 

• rozlišovat, které chování je vhodné a které naopak není; 

• vědět, že o věcech je třeba mluvit a budou schopni popisovat svoje pocity; 

• seznámit se s pravidly společenského chování;  

• získat povědomí o lidových tradicích a zvyklostech; 

• udržovat své okolní prostředí v pořádku, neničit vybavení ani budovy školy (vandalismus); 

• uvědomit si, co nám příroda dává a co od nás potřebuje; 

• rozvíjet u dětí vlastnosti, které ovlivňuji reakci při chování v určitých situacích. (paměť, 

pozornost, soustředěnost, ukázněnost, vnímání nebezpečí…).  

 

Krátkodobé cíle:  

• stanovit vhodně cílenou motivaci a metody práce, které budou respektovat specifika třídy    

   a potřeby jedince; 

• organizovat řízené a spontánní aktivity tak, aby byl dostatečný prostor k individuálním   

   činnostem; 

• rozvíjet komunikaci mezi vrstevníky;  

• pravidelné rozhovory učitelů za účelem stálého a včasného monitorování klimatu třídy,  

   zjišťování problému k řešení; 

 •zajištění Další vzdělávaní pedagogických zaměstnankyň.  
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5 Cílová skupina  
➢ všechny děti v MŠ  

Zaměření se na:  

• děti se zdravotními problémy  

• děti se specifickými vzdělávacími potřebami  

• děti, které rizikové chování vykazují  

• na děti s odlišnou etnickou příslušností, než je ta většinová, u nichž je podstatná integrace  

   do většiny  

• děti se sociálně slabých rodin  

 

5.1 Zásady prevence spočívají v: 
• v individuální práci s dětmi;  

• aktivním zapojení učitele; 

• v úzkém kontaktu s rodiči;  

• kvalitně zpracovaném Školním řádu;  

• pravidlech soužití;  

• pravidlech chování.  

 

5.2 Formy prevence jsou:  
• spolupráce s rodiči a dětmi; 

• odhalování specifických poruch učení a chování a následná náprava; 

• vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu;  

• vyhranění negativního vztahu k návykovým látkám;  

• nabídka školních i mimoškolních aktivit; 

 • výukové programy cílené vždy na konkrétní téma.  

 

6 Realizace MPP  
• Škola se bude snažit o vytvoření pozitivního sociálního klimatu, prostoru pro smysluplné 

využití volného času dětí, o jejich výchovu k zodpovědnosti za své zdraví a zdravý životní styl 

a snížení výskytu rizikových projevů v chování dětí nabídkou volnočasových aktivit:  

- logopedická prevence  

- návštěva kulturních akcí  

- návštěva divadla  

- návštěva výstav  

- koncertní vystoupení apod.  
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6.1 Aktivity ve třídách  
Ranní kruh – možnost povědět o svých problémech, pocitech  

• Zařazování her pro osobnostní a sociální rozvoj dítěte na mimoškolních akcích.  

• Využití výukového tématu k výchovnému působení.  

• Využití interaktivní tabule k přímé prezentaci daného tématu.  

• Spolupráce s PPP Náchod, Policií ČR, Hasiči ČR, VZP… 

• Vytváření podmínek pro volný čas dětí – kroužky, vánoční a velikonoční dílny.  

• Vytváření podmínek pro stmelování kolektivů – školní výlet, návštěvy divadel, exkurze,  

• Vzájemná návštěva sousedních mateřských škol.  

• Rozloučení se školním rokem při tradiční akci MŠ „Zahradní slavnost“. 

• Pedagogové nabízejí dětem aktivity, které posilují jejich pozitivní sebepojetí a 

sebevědomí. Pedagogové volí formy a metody vzdělávání tak, aby odpovídaly 

vývojovým předpokladům dětí a stanoveným výukovým cílům, a vytvářejí pozitivní 

třídní klima podporující učení.  

6.2 Vzdělávání učitelek:  
Bude zaměřeno zejména na komunikační dovednosti a nové pedagogické směry a dále na 

podporu sebevzdělávání všech pedagogických pracovníků v MŠ. Vzdělávání učitelů směřuje k 

získávání dovedností a seznamování se s novými přístupy v oblasti prevence, zdravého 

životního stylu, předávat si nezbytné informace z dané oblasti, dodržovat školní a organizační 

řád a veškerou činnost školy ve shodě s ochranou zdraví dítěte. Ve škole budovat a udržovat 

rodinnou přátelskou atmosféru plnou důvěry tak, že se na nás nejen děti mohou bez 

jakýchkoliv obav obracet, ale i rodiče, se svými problémy, starostmi nebo návrhy. Navozovat 

příznivé klima ve škole. 

6.3 Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty  

Spolupráce s jinými institucemi: 

• se zřizovatelem Město Náchod 

• s okolními mateřskými školami 

• se základními školami v Náchodě  

• se ZUŠ J. Falty, Náchod 

• se Střední odborná škola sociální a zdravotní – Evangelická akademie  

• se Středisko volného času DÉČKO 

• s Noviny Náchodska, Náchodský zpravodaj 

• se stanicí Záchranné služby  

• s profesionálními hasiči Velké Poříčí 

• se strážníky Městské policie Náchod 

• s Městskou knihovnou Náchod 

• s Městským muzeem Náchod 

• se Sportovním zařízením Města Náchoda – Plavecká škola, zimní stadion, sportovní 

stadion Hamra 
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6.4 Volnočasové aktivity  
• Jedná se o aktivity, které nesouvisejí s výukou, ale jsou ve spolupráci s mateřskou 

školou a napomáhají k formování zdravého životního stylu. 

• Screeningové vyšetření zraku. 

• Pohybové aktivity formou kroužku Sporťáček, lyžařský výcvik – Usměvavé lyžování, 

kroužek – In-line … 

6.5 Školní poradenské pracoviště  
            Ve spolupráci s PPP Náchod a SPC Náchod jsou v naší škole dle potřeby zajišťovány 

poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám dětí školy 

zaměřené zejména na:  

• poskytování podpůrných opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami;  

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření;  

• podporu vzdělávání a sociálního začleňování dětí z odlišného kulturního prostředí a s  

    odlišnými životními podmínkami;  

•péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí; 

• průběžnou a dlouhodobou péči o děti s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  

   příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  

   zařízení; 

• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace;  

• metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických  

   postupů ve vzdělávací činnosti školy;  

• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci;  

•spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.  

7 Témata prevence  
Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naší organizace představuje 

aktivity v následujících oblastech prevence: 

1. zdravý životní styl, ekologie; 

2. prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů; 

3. prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření; 

4. prevence sexuálního zneužívání a týrání; 

5. prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost; 

6. prevence virtuálních drog – počítač, televize, prevence digitální demence 

7. logopedická prevence v MŠ 
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7.1  Zdravý životní styl, ekologie 
Cíle:  

• podporovat zdravý životní styl dětí – životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres…  

• upevňovat kladný vztah ke svému tělu  

• seznámit děti s různými styly života – vrcholový sport, vegetariánství…atd. 

• předcházet negativním vlivům medií a reklamy (tisk, TV, PC)  

• předcházet vzniku poruch příjmu potravy – diety, obezita  

• upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – ekologii  

• naučit děti „poskytnout“ první pomoc  

 

Ukazatele úspěchu:  

• děti mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, umějí odpočívat  

• děti dbají o svůj zevnějšek a tělo (aktivně sportují, vyhledávají pohyb…)  

• děti znají negativa a pozitiva různých stylů života  

• děti mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí  

 

7.2 Prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů  
Předcházení projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu není cíleně zahrnuto v programu. 

Při ojedinělých situacích, kdy se děti s touto problematikou setkají, při docházce dítěte např. 

tmavé barvy pleti do MŠ, jsou tato témata s dětmi probírána a více se zaměřují na klidné klima 

školy.  

Cíle:  

• předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám  

• upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života  

• pěstovat úctu k životu (stáří x mládí, fauna a flóra…)  

• posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy  

• podporovat v dětech jejich přirozenou potřebu poznávat nové  

• posilovat hodnotu vzdělání  

• účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany  

 

Ukazatele úspěchu:  

• mezi dětmi nebují šikana  

• děti mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k okolí a ostatním 

• děti se samostatně rozhodují, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní 

• děti mají zájem a potřebu pospolitosti třídy (spol. akce, výlety atd…)  

• na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra  

• děti zajímá multikulturní společnost a postoje – např.: jak se žije v Africe, Japonsku,    

   Grónsku (rasismus, xenofobie…)  

• děti jsou ochotny řešit své konflikty a nedorozumění dohodou a pod ped. vedením najít  

   řešení  
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Ochrana dětí před šikanou v předškolním vzdělávání  
Empirické zkušenosti potvrzují, že šikana se může objevovat už v mateřské škole (dále jen 

„MŠ“). Vyskytují se tam prvky šikany a spíše zárodečná stadia tohoto destruktivního 

fenoménu. Nicméně skrytá a neléčená počáteční šikana působí i zde velké škody a trápení, 

které zasáhnou děti, rodiče i pedagogy.  

 

 

Škola musí zabezpečit minimální požadavky na ochranu dětí před šikanou. Po odborném a 

bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí podle situace vhodný způsob nápravy, např.:  

 • rozhovor s dítětem, které ubližuje – pedagog využije opatření, která v MŠ fungují, např. 

srozumitelně sdělí dítěti, že porušilo stanovená pravidla, vede jej v sociálně žádoucích 

projevech, navrhuje a ukazuje mu adekvátní varianty v projevech chování; samozřejmě, 

jakmile je to možné, ocení jeho zlepšení;  

 

 • zavedení ochranného režimu oběti – v počátku pro jistotu MŠ nastaví přísnější dozor; v 

některých komplikovanějších případech oběť a útočníka v rámci možností od sebe oddělí; není 

vhodné konfrontovat agresora s obětí;  

 

• práce se skupinou – MŠ využije intervenční program, v němž děti získávají žádoucí vzory 

chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je ubližováno; vhodné jsou 

činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení; využít se dají rovněž 

pohádky či příběhy a jejich dramatizace;  

 

• rozhovor se zákonnými zástupci dítěte agresora – proběhne až tehdy, když je situace 

zmapovaná; důležitá je maximální snaha získat je pro spolupráci; nejbezpečnější je, když 

rozhovor provede pracovník MŠ; rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je velmi rizikový.  

 

Škola může zvolit i kombinaci výše uvedených metod.  

Škola zajišťuje podporu a rozvoj pro své pedagogy v podobě kontinuálního plánu dalšího 

vzdělávání.  

 

Spolupráce s rodiči je velmi úzká a doposud bezproblémová a osvědčilo se nám operativní 

řešení i drobných problémů hned v začátku. Rodiče i pedagogové svým vlastním jednáním 

modelují a podporují prosociální chování.  
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7.3 Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření 
Vzhledem k lokalitě mateřské školy, v blízkosti lesoparku Montace, blízkých dětských hřišť, se 

děti setkávají při vycházkách s láhvemi od alkoholu, s injekčními stříkačkami, nedopalky od 

cigaret, poházených odpadků apod.   

Cíle:  

• předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku – spolupráce s rodiči   

   (zdravé prostředí)  

• oddálit první kontakt s návykovými látkami – spolupráce s rodiči  

• podporovat děti v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti  

• aktivizovat děti k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem  

 

Ukazatele úspěchu:  

• děti znají rizika užívání drog, čeho se vyvarovat (motajících se lidí, stříkaček …)  

• děti mají představu o tom co je droga – co vše je drogou, co způsobuje a proč ji lidé berou   

   (hlavně cigarety a alkohol), závislost – zdravá x nezdravá  

• ve škole je zdravé motivující prostředí, utvářené za pomoci dětí, vycházející z  

   každodenních činností, jejich nápadů a potřeb  

• děti mají zájem o pravidelné činnosti mimo školu (kroužky, sport…)  

• škola (za spoluúčasti rodičů) pořádá zábavné akce, výlety, exkurze, mimoškolní aktivity…  

• děti jsou informovány a vědí na koho se v případě potíží obrátit – jak se chovat  

 

7.4 Prevence sexuálního zneužívání a týrání  
Cíle:  

• posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska…  

• předkládat témata „sexuální výchovy“ jako přirozenou věc – odlišnosti obou pohlaví –   

   funkce, porod…  

• předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání – pedofilie, sex. vydírání,  

   pornografie...  

• podporovat zdravé sebevědomí dětí a citlivě přistupovat k jejich prvním vztahům –  

   přátelství  

 

Ukazatele úspěchu:  

• děti lépe rozumí svým citům a tělesným odlišnostem – nestydí se za ně…  

• děti dokáží říci NE a umějí ho i přijmout – asertivní jednání  

• děti dokáží rozlišit pozitiva a negativa sexuálního jednání (fyzická a psychická stránka)  

• děti budují dlouhodobé vztahy postavené na partnerství a přátelství  

• děti mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám – rodina, mateřství  
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7.5 Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost 
 Cíle:  

• vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence (krádeže, násilí, vandalismus…)  

• vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů, přestupků (co se děje   

   před, proč, co potom, jak se cítí postižený…)  

• předkládat a vysvětlovat modelové situace na osobní hranice a vztahovat chování ve  

   vztahu k normalitě a společenské normě  

• podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných jinými subjekty  

• zasadit se o to, aby děti znaly svá práva ve společnosti – dětská práva  

• upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování  

• předkládat vhodný vzor společenského chování a být morální podporou 

 

Ukazatele úspěchu: 

• děti si jsou vědomi následků spáchání přestupku a trestného činu  

• děti respektují, znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování  

• děti vědí na koho se obrátit v případě potíží, a to nejen na půdě školy  

• děti mají důvěru v učitelky  

 

7.6 Prevence virtuálních drog – počítač, televize, prevence digitální demence  
Cíle:  

• seznámit děti se základními pojmy virtuálních drog – TV, PC  

• předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného užívání  

   vir. drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, závislost  

• stanovit a posilovat v dětech pravidla pro užívání vir. drog  

• podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti,  

   koordinace pohybů, soustředění…)  

• diskuse s rodiči, menší poskytování tabletů, mob. telefonů dětem při cestě do MŠ a z MŠ  

 

Ukazatele úspěchu:  

• děti znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog  

• děti si jsou vědomi pravidel pro užívání vir. drog a znají následky jejich porušování,   

   nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů  

 

7.7 Logopedická prevence v MŠ 
Pro podporu všestranného rozvoje dětí v předškolním vzdělávání je do ŠVP zařazena 

logopedická prevence. Logopedická prevence spočívá ve včasném předcházení poruch řeči a 

všech částí sdělovacího projevu. Rozlišována je primární, sekundární a terciární logopedická 

prevence.  

Úkolem primární logopedické prevence je pozitivně ovlivňovat vývoj řeči, správné mluvy a 

komunikačních návyků.  
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Sekundární logopedická prevence se netýká všech dětí, ale pouze těch, které spadají do tzv. 

rizikové skupiny a jsou ohroženy možností narušeného vývoje řeči.  

Terciární logopedická prevence je směrována k dětem, u kterých se narušená komunikační 

schopnost již projevila. Odborně prováděné logopedické činnosti mají nejenom charakter 

terapeutický, ale i výchovně vzdělávací. Předcházejí negativním důsledkům narušené 

komunikační schopnosti v osobnostním rozvoji dětí a snaží se zamezit opakování nebo 

zhoršování komunikačních potíží.  

 

8 Vyhodnocování programu  
Vzhledem k tomu, že všechny cíle jsou součástí ŠVP, je Minimální preventivní program 

vyhodnocován spolu s ním na konci každého školního roku.  

Podle potřeby je upravován a doplňován.  

 

 

Platnost programu od 1. 9. 2021                                        Klára Skleničková, ředitelka školy 


