
VII.6 Minimální preventivní program

Hlavním cílem Minimálně preventivního programu předškolního věku je osvojení pozitivního 
sociálního chování, výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj osobnosti.
Preventista naší MŠ – pí uč. Iva Vacová

Hlavní aktivity školy v     rámci Minimálního preventivního programu

1. Systematické vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti preventivní výchovy 
sociálně patologických jevů (seznamování se všemi oblastmi prevence při pedagogických 
poradách).
- drogy, alkohol, kouření
- kriminalita, delikvence
- virtuální drogy (počítač, televize, video, aj.)
- patologické hráčství
- záškoláctví
- šikanování, vandalismus
- xenofobie, rasizmus

2. Výchova ke zdravému životnímu stylu - při všech činnostech v MŠ

3. Podporování rozvoje osobnosti a sociálního chování  - při všech činnostech v MŠ

4. Seznamování rodičů se smysluplným využíváním volného času dětí
- zájmové kroužky, Tv činnosti, ZUŠ, aj.)

5. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a 
v oblasti prevence problémů (spolupráce s PPP – poruchy učení, chování, hyperaktivní děti, 
LMD, aj.)

6. Průběžné sledování konkrétních podmínek a situací v MŠ (včasné zmapování kolektivu, 
podchycení ohrožených dětí, aj.)

7. Poskytování poradenských služeb

Zařazování Minimálně preventivního programu do výchovných činností

V rámci minimálně preventivního programu zařazujeme pohádkové příběhy, hry, písničky, tvoříme 
výrobky, spolupracujeme s hasiči a policií

1. Dětství bez úrazu (od roku 2003 jsme se zapojili do ,,Národního programu zdraví“)
- hry v přírodě i ve třídě s využitím obrázků, fotografií, různých předmětů a tvoření 

výrobků vede děti k rozpoznávání možného nebezpečí a jeho předcházení (možné nebezpečí 
v dopravě, doma, ve škole, v přírodě…)

- děti se také seznámí s poskytováním první pomoci

2. Děti v dopravním provozu
- pomocí příběhů a písniček se děti dovědí, jak se správně chovat v různých 

dopravních situacích (přechod pro chodce, semafory, barvy oblečení, přecházení silnice a 
křižovatky, dopravní značky, hry na ulici)

- využíváme také CD a video kazetu s tématikou bezpečnosti na vozovce



3.  O tom, co se stalo a stát nemuselo
- pohádkové příběhy a písničky s ponaučením o ochraně před možnými nebezpečnými

situacemi, včetně drogové problematiky a únosů (nebezpečí ohně, vody, elektřiny, hry 
s neznámými zvířaty i lidmi, nebezpečí volně ležících látek, injekčních stříkaček…)

4.  Panenka Jablenka a kluk Viktor
- pohádkové příběhy vedoucí k prevenci drogové závislosti

5.  Besedy s bezpečnostními pracovníky
- hasič – beseda s dobrovolným hasičem o požárech, příčinách, předcházení vzniku 

požáru, prohlídka hasičské zbrojnice a vybavení
- policista – beseda o práci policisty, o kriminalitě dětí, ponaučení o možných 

nebezpečích 
      a o tom, jak se chránit

Podmínky pro realizaci Minimálně preventivního programu

Základem prevence v předškolním věku je vytvoření sociálních kompetencí dětí, kdy si 
prostřednictvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za 
svou volbu zodpovědnost a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodnout se je chápána jako 
předpoklad odpovědného jednání. Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus.

Sledované kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň prevencí 
sociálně – patologických jevů a jež je třeba v předškolním věku rozvíjet:

 
1. Sebedůvěra, samostatnost, sebejistota 

- děti mají právo říci ne, když něco nechtějí, umění říci NE je z hlediska ochrany 
zdraví velmi důležitý postoj

2. Podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit 
- spontánní pohybové aktivity a samostatná volba jejich obtížnosti, možnost vyzkoušet

si své síly v nesoutěživém prostředí (dítě bude umět odhadnout své možnosti)
- prevence úrazů (budoucích stresů, neúspěchů, aj.)

3. Seberozvíjení 
- osobní zkušenosti – prožitkem dítě získává znalosti, dovednosti a postoje o zdraví, 

bezpečí, zdravém životním stylu, soužití ve skupině, sebeovládání (prevence pozdější 
agresivity, nesnášenlivosti, neschopnosti řešit problémy a následného sebepoškozování)

- seberozvíjení vhodně podporují spontánní sociálně námětové hry, společné tvoření, 
dramatická výchova apod.

4. Schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý vztah k okolnímu 
světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet, rozhodovat se
- vnímání lidí s jejich povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními odlišnostmi jako 

přirozený stav, vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné …

5. Spolupráce s rodiči
- denní kontakt s učitelkou, účast rodičů na školních a mimoškolních akcích, pomoc 

dětem ze sociálně znevýhodněných rodin…



V Chocni dne 1. 9. 2020 Dvořáková Naděžda, řed. M


