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1     Úvod 
  

 Minimální preventivní program je vypracován pro potřeby Základní školy a Mateřské 

školy Štefcova 1092, Hradec Králové, pracoviště MŠ Štefcova 1128 a MŠ Mrštíkova 752. 

 Minimální preventivní program vymezuje model vhodného chování dětí a učitelů 

k ostatním a popisuje klima mateřských škol. Program má pomoci vytvořit pracovníkům 

mateřských škol podnětné prostředí pro výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, a tím 

napomáhat eliminovat negativní jevy současné společnosti, jakými jsou fyzické i psychické 

závislosti, nezdravé mezilidské vztahy i psychické poruchy. Program uvádí konkrétní aktivity 

a jejich zařazení v průběhu školního roku.  



Cílem je vychovávat z dětí osobnosti, které:  

 

 nebudou ubližovat ostatním slovně ani fyzicky (šikana),  

 budou udržovat své okolí v pořádku, nebudou ničit vybavení ani budovu MŠ 

(vandalismus),  

 budou mít povědomí o jiných národnostech a nebudou vůči nim zaujatí (rasismus),  

 budou vědět, že lhát a podvádět se nemá a proč,  

 budou schopni popisovat svoje pocity,  

 budou vědět, co je pro jejich tělo dobré a co naopak,  

 budou jíst zdravě a mít dostatek pohybu,  

 budou znát nebezpečí, která mohou ohrozit jejich zdraví a život,  

 budou znát a dodržovat dohodnutá pravidla,  

 budou se cítit spokojeně a bezpečně. 

 

1.1 Řízení preventivních aktivit 

 

 Za vypracování a realizaci Minimálního preventivního programu (MPP) zodpovídá 

vedoucí učitelka mateřské školy, koordinuje práci jednotlivých učitelů a ostatních zaměstnanců 

mateřské školy. O průběhu a případných změnách MPP informuje vedení školy, školního 

metodika pro prevenci a spolu s nimi pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci.  

 

2     Charakteristika mateřské školy 
 

 Mateřská škola nabízí vzdělávání dětem ve věku 2,5 – 7 let. V mateřské škole Štefcova 

jsou 4 třídy s celkovou kapacitou 108 dětí a v mateřské škole Mrštíkova jsou 2 třídy s celkovou 

kapacitou 50 dětí. V mateřské škole je 12 učitelek, 6 provozních pracovníků a 1 asistent 

pedagoga.  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Svět kolem nás“, který 

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

 

2.1     Analýza současného stavu 

 

 Co se zdařilo: 

 

 dobré klima školy,  

 dobrá spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi, 

 dobrá spolupráce se základní školou, 

 komunikace s rodiči, zapojení rodičů do chodu školy a účast na společných akcích, 

 spolupráce mezi všemi zaměstnanci  

 zvelebování prostředí školy, budovy i zahrady,  

 využívání školní zahrady pro výuku,  

 rozšíření nabídky zdravých pokrmů,  

 rozšíření nabídky pohybových aktivit, 

 rozšíření aktivit podporujících environmentální vzdělávání, 

 rozvoj komunikativních dovedností dětí.  

  

 Co se nezdařilo: 

 

 úprava zahrady s ohledem na bezpečnější pohyb dětí, 



 úprava zahrady k rozšíření dopravní výchovy, 

 důsledné dodržování dohodnutých pravidel vzájemného chování dětí. 

 

2.2     Spolupráce mezi pedagogy 

 

 Vzhledem k tomu, že učitelky pracují ve dvou mateřských školách, je nutná fungující 

komunikace a spolupráce. Pro to, aby mohla učitelka navázat na práci své kolegyně, je třeba 

dobře a výstižně zapisovat do přehledu výchovné práce, zaznamenávat údaje o dětech podle 

dohodnutých pravidel pedagogického hodnocení, neustále vzájemně komunikovat. 

 

2.3     Spolupráce s ostatními zaměstnanci školy 

  

 Důležitou součástí spolupráce je zapojení provozních pracovníků (školnice, uklízeček, 

pracovnic ve výdejně stravy) do výchovně vzdělávacího procesu. Provozní pracovníci se rovněž 

podílejí na přípravě a realizaci společných akcí pro rodiče a děti. Pořádáme také společné 

pedagogické a provozní porady, společné akce učitelů a provozních zaměstnanců. 

 

2.4     Spolupráce mezi pedagogy a rodiči  

 

 Rodiče mají možnost neodkladné záležitosti řešit ihned při předávání dětí v ranních 

hodinách nebo při jejich vyzvedávání, pokud to nenaruší vzdělávací proces či bezpečnost dětí. 

Ke komunikaci jsou nejčastěji využívány individuální konzultace rodičů s učitelkami či 

vedoucí mateřské školy mimo přímou pedagogickou činnost, konzultace po telefonu či písemně 

prostřednictvím mailu.  

Rodiče dostávají informace prostřednictvím nástěnek v šatnách, třídních schůzek a 

internetových stránek. V případech, kdy chce rodič cokoliv projednat s učitelkou, je mu to 

umožněno v co nejkratší době.  

Konzultace o individuálním vývoji dítěte si rodiče mohou domluvit podle svých 

časových možností. Nemáme určeny konkrétní konzultační hodiny, protože se nám to v 

minulosti neosvědčilo z důvodu časového vytížení rodičů. 

 

3     Cíl prevence na mateřských školách 
 

 Minimální preventivní program je zaměřen na všechny děti v mateřské škole. Cílem 

výchovy v mateřské škole je působit na děti tak, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti 

a návyky. Dalším cílem je získat lidi z nejbližšího okolí dětí k jejich aktivnímu zapojení se do 

realizace programů zaměřených na zdravý životní styl. 

 

3.1     Samostatnost 

 

Jedním z hlavních cílů ve výchovně vzdělávacím procesu je samostatnost dětí, a to v 

sebeobsluze, v řešení každodenních situací, v rozhodování, plánování apod.  

 

Komunikace s dítětem v mateřské škole podporuje zvládání těchto dovedností: 

  

 navrhnout další varianty řešení,  

 samostatně se rozhodnout v činnostech (přiměřených věku), 

 jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády,  

 se složitějším problémem se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí,  

 vymýšlet nová nebo alternativní řešení, přicházet s vlastními nápady, 



 zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi,  

 odmítnout neznámé dospělé osoby, 

 snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor,  

 nebát se požádat o pomoc či radu. 

 

3.2     Vytváření pravidel 

 

 V jednotlivých třídách mateřské školy jsou vytvářena pravidla chování a vzájemné 

komunikace společně s dětmi. Vycházejí ze školního řádu, práv a povinností dítěte, respektují 

věkové zvláštnosti. Pravidla jsou ve třídách viditelně umístěna, znázorněna pro děti 

srozumitelně (piktogramy, obrázky, říkankami) a dle potřeby opakována a připomínána 

(hromadně či individuálně). 

 

Příklady pravidel: 

 

 ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme (…abychom neublížili sobě ani ostatním dětem), 

 ve třídě, v šatnách, na chodbách nekřičíme (…abychom šetřili zdraví své i ostatních dětí a 

nerušili se navzájem při hře a učení), 

 spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (…abychom si 

neubližovali), 

 pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda nebo dospělou osobu 

(Učíme se samostatnosti a vzájemné pomoci.), 

 neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (Vážíme si práce druhých.), 

 umíme vyhrávat, ale i prohrávat (Nad nikoho se nepovyšujeme, před nikým se 

neponižujeme. Dodržujeme pravidla Fair play.) 

 nemluvíme a nechováme se hrubě (Jsme slušné děti.), 

 uklízíme si hračky, své věci a místo (Vše má své místo. Nejsme nepořádníčci.), 

 nebereme si nic, co nám nepatří (Chceme-li si něco půjčit, požádáme. Brát cizí věci bez 

svolení je krádež.). 

 

3.3     Prevence patologických jevů 

 

 Smyslem prevencí patologických jevů je podporovat dítě k vytvoření zdravého 

sebevědomí, schopnosti bránit se projevům násilí, schopnosti správně komunikovat s ostatními, 

schopnosti účinně pomoci druhému či projevit snahu pomoci, rozvíjet emoční inteligenci a 

empatii k druhým.   

 

U dětí se snažíme rozvíjet tyto dovednosti: 

  

 bránit se projevům násilí, 

 respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých, 

 umět spolupracovat, snažit se dohodnout s ostatními, 

 přijmout roli ve hře (organizátor, pozorovatel, spoluhráč, soupeř),  

 reagovat přiměřeně dané situaci,  

 přijímat drobný neúspěch, poučit se z dané situace,  

 umět se přizpůsobit změnám,  

 přiměřeně reagovat ve známých situacích, snažit se ovládnout, 

 projevovat se citlivě k živým bytostem,  

 respektovat rozdílné schopnosti, dovednosti a odlišnosti druhých,  



 důvěřovat svým schopnostem,  

 naučit se rozlišovat dobré a špatné, 

 dokázat vytvářet přátelské vztahy, 

 dodržovat hygienické návyky, obsloužit sám sebe, 

 dodržovat zásady správné životosprávy 

 získat základy zdravého životního stylu.  

 

4     Realizace programu 
 

4.1     Formy realizace programu 

 

Jednou z forem realizace preventivního programu je komunitní kruh, kde kritické 

situace společně s dětmi rozebíráme, vysvětlujeme, hledáme správná řešení, snažíme se 

hodnotit sebe i druhé a společně vytváříme či opakujeme pravidla.  

Další nezbytnou metodou je dobrý příklad, neboť děti tohoto věku se učí nápodobou. 

Z tohoto pohledu je velmi důležité, aby život v mateřské škole byl ve shodě s tím, co se děti o 

zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Proto musí být vzdělávání v této oblasti silně 

ovlivněno kladným osobním příkladem všech zaměstnanců mateřské školy. 

Snaha učitelů a ostatních zaměstnanců prolíná celým dnem a odráží se ve všech 

společných činnostech s dětmi. Nezbytná je však i informovanost a spolupráce rodičů. 

Informativní nástěnky jsou umístěny ve volně přístupných prostorách mateřské školy. Poskytují 

rodičům informace, seznamují s pravidly a aktivitami mateřské školy vedoucími k prevenci 

patologických jevů a k tvorbě zdravého životního stylu (speciální programy, jídelníček, pitný 

režim, akce MŠ atd.). 

 Ve vzdělávací práci mateřské školy jsou využívány i různé knihy, didaktické materiály, 

pomůcky a hry, interaktivní výukové programy, besedy, kulturní a sportovní akce a soutěže. 

 

4.2     Obecná témata a časový harmonogram 

  

 S ohledem na věk, individuální schopnosti a dovednosti, sociální klima a aktuální 

atmosféru jsou v souvislosti s ŠVP v jednotlivých integrovaných blocích zařazována tato 

témata: zdravá strava – pitný režim, zdravé zoubky, ovoce a zelenina, hygiena, zdravý pohyb, 

zdraví a nemoc, bezpečné hraní v mateřské škole, na hřišti, na zahradě i v přírodě, předcházení 

úrazům, dopravní výchova, moje rodina, moji kamarádi, pravidla slušného chování, empatie 

k druhým a k živé přírodě, ochrana životního prostředí, ekologická výchova (třídění odpadu, 

ochrana přírody, péče o zahradu, péče o okolí školy, sběr lesních plodů, EKO vycházky, péče 

o zvířata v zimě, besedy) 

 

4.3     Aktivity primární prevence 

 

 kulturní programy (divadelní a filmová představení, hudební programy, programy 

v knihovně, exkurze), 

 přírodovědně vzdělávací programy (dravci, papoušci, psi, kozy apod.), beseda se včelařem, 

lesníkem, 

 vzdělávací programy – Lesy ČR, Městské lesy (podzim, jaro), 

 akce podporující české lidové tradice (karneval, Masopust, posvícení, vánoční a 

velikonoční zvyky, příjezd svatého Martina na Bílém koni, Mikuláš), 

 dopravní výchova (beseda s Městskou policií, prevence, program na dopravním hřišti),  

 Den Země – čištění lesa se skřítkem Pořádníčkem, třídění odpadu, 



 využívání ekologické stezky a smyslových přírodních koutků na zahradě MŠ, 

 návštěvy Ekocentra SEVER, 

 zapojení dětí do péče o zahrady a pěstování plodin, 

 pomoc zvířatům v zimním lese (doplňování krmelců), sběr kaštanů a žaludů, 

 sběr plastových víček na pomoc postiženým dětem, 

 sběr papíru, 

 tematické výlety: skanzen v Krňovicích (seznamování s řemesly, ekofarmou), hrady a 

zámky, muzea, Zoo ve Dvoře Králové nad Labem, minizoo v Častolovicích apod., 

 škola v přírodě, 

 přenocování v MŠ, 

 spolupráce dětí z MŠ a ZŠ (návštěva 1. tříd, školní družiny, školní jídelny, přírodovědného 

kabinetu, keramické dílny, klub předškoláků Broučci), 

 účast v pěveckých soutěžích a přehlídkách, ve výtvarných soutěžích, ve sportovních 

soutěžích. 

 

Akce pro rodiče s dětmi 

 

 pracovní dílny s rodiči po celý rok, 

 společné tematické akce na zahradě MŠ (Strašidelná zahrada, Čarodějnický rej, 

Bramboriáda, Drakiáda, Srdíčkové odpoledne, Indiánské odpoledne, Cesta kolem světa), 

 oslava narozenin dítěte, 

 společné zpívání pod vánočním stromečkem, 

 vánoční besídky s programem tříd pro rodiče a širší veřejnost,  

 beseda učitelek 1. tříd ZŠ a ředitelství ZŠ s rodiči předškoláků v MŠ, 

 Den otevřených dveří,  

 vystoupení pěveckého sboru Kosáček pro rodiče a veřejnost, 

 společné vysazování semen a sazenic, společné opékaní na zahradě MŠ, 

 Barevné dny – společné natírání hracích prvků na zahradě, údržba zahrady, 

 pasování školáků, 

 společné sportovní akce. 

 

Nadstandardní zájmové aktivity 

 
V jednotlivých třídách jsou všem dětem v průběhu dne (předškolákům i v rámci 

nespavých aktivit) nabízeny dle jejich zájmu nadstandardní aktivity, které vedou kvalifikovaní 

učitelé naší MŠ. Děti získávají dovednosti a náměty pro trávení volného času nejen v období 

docházky do MŠ, ale i v dalším životě. 

 Šikuláček – rozšiřující pracovní a výtvarnou výchova, seznámení s méně tradičními 

technikami.  

 Taneční hrátky s písničkou – hudebně pohybová příprava pro nejmenší. 

 Keramické tvoření – seznámení s prací s keramickou hlínou.  

 Pískání pro radost – základy hry na zobcovou flétnu. 

 Atletické hrátky - všestranný pohybový rozvoj.  

 Předplavecká výuka - základní plavecké dovednosti.  

 Angličtina hrou – základy anglického jazyka hravou formou.  

 Logopedické hrátky – rozvoj komunikačních dovedností, jemné a hrubé motoriky, 

grafomotoriky, 



 Lergymnastika – cvičení na propojení levé a pravé mozkové hemisféry, rozvoj koncentrace 

pozornosti, prevence hyperaktivity. 

 Pěvecký sbor Kosáček a Kuřátka – práce s hlasem, základy sborového zpěvu hravou 

formou.  

 Ekologie a pěstitelství – zásady práce na zahradě, seznámení se sezónními pracemi, 

environmentální výchova.  

 Kurz bruslení – nácvik a rozvoj základních bruslařských dovedností, hry na ledě. 

 Lyžařská kurz – nácvik a rozvoj základních lyžařských dovedností, hry na sněhu, pobyt na 

zdravém horském vzduchu. 

  

Soutěže hradeckých mateřských škol 

 

Naše mateřská škola pořádá pro děti ostatních mateřských škol sportovní soutěže družstev 

předškoláků. Cílem je učit děti soutěžit v duchu fair – play, spolupracovat, podpořit kamarády, 

přijímat porážku i vítězství. Oceňovány jsou všichni účastníci.  

 Čertovské hrátky – veselé hrátky desetičlenných týmů, u kterých nechybí návštěva čerta 

s Mikulášem – tělocvična ZŠ Štefcova 

 Plavecké štafety – využití plaveckých dovedností osvojených při plaveckém kurzu – 

bazén ZŠ Štefcova 

 Atletické hrátky – čtyřboj šestičlenných družstev – běh na 50 m a 200 m, skok daleký, 

hod tenisovým míčkem – atletické hřiště ZŠ Štefcova 

 

Dále se účastníme turnajů pro mateřské školy Hradce Králové: 

 Fotbalový turnaj 

 Hokejbalový turnaj 

 Sportovní hrátky s FC Hradec Králové 

 

5     Úkoly pro další období 
 

 Rozšířit Adaptační program pro nově přijaté děti. 

 Využívat již probíhající aktivity a projekty primární prevence. 

 Podporovat a rozšiřovat nabídku nadstandardních zájmových aktivit. 

 Podporovat zdravé klima školy.  

 Podporovat rodiče k vedení dětí k zdravému životnímu stylu (strava, pohyb). 

 Rozšířit nabídku akcí pro rodiče s dětmi v rámci MŠ. 

 Podpora vytváření kladných přátelských vztahů mezi všemi dětmi v MŠ. 

 Vztah dětí ke školnímu prostředí – větší zapojení dětí do výzdoby interiéru a exteriéru 

školy, péče o zahradu, udržování čistoty a pořádku. 

 Vést děti k uvědomění, že každý jsme jiný a navzájem se respektujeme. 

 Pokračovat v pořádání školy v přírodě pro předškoláky k upevnění vzájemných vztahů, 

posílení sociálního klimatu, budování tolerance a respektu, rozšíření pohybového režimu.  

 

Minimální preventivní program je vyhodnocován průběžně a dle potřeby 

aktualizován.  

                                                                      

                                                                               ……………………………………………. 

 

                                                                    Mgr. Taťána Metelková, zástupkyně ředitele pro MŠ 


