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Úvod  
 
Preventivní program školy (dříve MPP) je dokument mateřské školy zaměřený na výchovu 

dětí ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich 

sociálně komunikativních dovedností a k předcházení rizikovým vjemům. 

Mateřská škola je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. 

 

Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy (kouření) 

se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci 

právě v této době. Poskytnout dětem zdravým a se speciálními vzdělávacími potřebami 

informace formou, která je přiměřená jejich věku. 

 

Na tvorbě a realizaci PPŠ se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci MŠ. Je určen pro děti, 

zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy i pro širokou veřejnost. 

 

Paní učitelka Bc. Dana Tichá je pověřená koordinací primární prevence sociálně 

patologických jevů. 
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Charakteristika MŠ  
 

Právní subjekt mateřských škol je od 1.9.2003 složen ze tří mateřských škol. 

 Celková kapacita míst je 185 dětí. 

V čele právního subjektu je ředitelka, jednotlivá odloučená pracoviště řídí vedoucí 

učitelka.  

 

Název školy  

 

Adresa školy 

Mateřská škola Hostinné  

 

Sídlo školy MŠ Tyršovy sady, Hostinné 

 

Jméno ředitelky Mgr. Vladimíra Svobodová 

 

IČO 

 

750 166 72 

součásti školy                  

1. Mateřská škola   

    Tyršovy sady 676  

    Hostinné 

56  dětí                          499 441 280 

 

 

2. Mateřská škola  

    Hasičská 231 Hostinné 

73  dětí                           499 524 128 

3. Mateřská škola   

    A. Dvořáka Hostinné 

56  dětí                           499 524 330 

E-mail mskolka@kthostinne.cz  

Adresa internetové stránky www.mskolka.estranky.cz  

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle 

zřizovací listiny) 

 

Předškolní vzdělávání 

 

Prevence 

(z lat. praevenire, předcházet) 

Prastaré medicínské pravidlo říká, že je lépe nemoci předcházet, než ji léčit. Je to soustava 

opatření, která mají předcházet rizikovým projevům chování, například nemocem, drogovým 

závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu v MŠ, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým 

katastrofám a podobně. Opatření nazýváme preventivní (ochranná). 

Prevence projevů rizikového chování se dělí na primární, sekundární a terciární.  

mailto:mskolka@kthostinne.cz
http://www.mskolka.estranky.cz/
http://www.ostrovzl.cz/prevence/zavislost
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Náplň činnosti mateřské školy je zaměřena hlavně na nespecifickou primární prevenci. 

 

členění prevence: 

1. Primární prevencí se rozumí veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít 

problémům a následkům spojených s rizikovými projevy chování, případně 

minimalizovat jejich negativní dopad. 

2. Sekundární prevence – předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování. 

V tomto pojetí je sekundární prevence název pro včasnou intervenci, poradenství a 

léčení. Má za cíl podporu a pomoc vést smysluplný a spokojený život.  

3. Terciární prevence je zaměřena na osoby, které nejsou schopny či ochotny se 

rizikového chování vzdát.  

Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naší mateřské školy 

představuje aktivity v následujících oblastech prevence: 

A) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování dětí: 

Vytýčení sociálně patologických jevů  
 

 týrání a zanedbávání dětí 

 agresivita 

 drogové závislosti, alkoholismus, kouření  

 šikanování, vandalismus a další formy násilného chování  

 virtuální drogy (počítače, televize, video)  

 xenofobie, rasismus, intolerance, poruchy příjmu potravy (PPP) 

 sebepoškozování 

B) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:  

 domácího násilí  

 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání  

 ohrožování výchovy mládeže  

 poruch příjmu potravy (přejídání, odmítání stravy)  

Cíl preventivního programu školy (PPŠ) 
 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. 

Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo 

neoddělitelnou součástí předškolního vzdělávání v MŠ. Vychází z ŠVP, je součástí TVP, 

např. tematické celky Sněhová královna, O Budulínkovi…Učit děti nekomunikovat 

s neznámými osobami, nikam s  nimi  nechodit,  nebrat si žádné sladkosti a předměty 

od cizích lidí. Překonávat překážky a strach a obavy z neznámého, pomáhat kamarádům 

v nesnázích. Poslechnout rady rodičů i učitelů a pracovníků Policie ČR. 

Je nutné analyzovat konkrétní sociální situaci dítěte.  

Naše mateřská škola se věnuje dětem sociálně znevýhodněným, protože tuto skupinu 

chápeme jako velmi ohroženou. Nabízíme aktivity a programy, kde se mohou uplatnit 

všechny děti. 

http://www.ostrovzl.cz/prevence/nespecificka-a-specificka/
http://www.ostrovzl.cz/prevence/poruchy-prijmu-potravy
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Důraz je položen na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí 

v počáteční etapě vzdělávání, neboť ty směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně              

a s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a MŠ. To znamená, aby bylo 

schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby 

bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a 

prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit. Setká-li se takové dítě v budoucnu se 

sociálně patologickými jevy, dokáže je rozpoznat, nepodlehnout jim a věnovat se jiným, 

prospěšným aktivitám 

  

Analýza současného stavu v MŠ  
 

K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů slouží: 

 pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ, 

 rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci, 

 dotazníky pro zákonné zástupce dětí, 

 spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, SPC, sociální kurátor, …). 
Mateřská škola konkrétní případ sociálně patologických jevů u dětí neřešila, objevují se však 

u sociálně znevýhodněných dětí náznaky zanedbávání, jak tělesného zanedbávání tak              

i  zanedbávání citového, které by v pozdějším věku mohlo přerůst v nežádoucí sociálně 

patologické jevy jako je týrání, šikanování, vandalismus apod. 

 

Garant programu a koordinace preventivních aktivit v MŠ  
Garantem programu je p. učitelka  Bc. Dana Tichá. V rámci své činnosti připravuje 

Preventivní program školy a jeho realizaci ve škole. O programu jsou informováni všichni 

učitelé, rodiče i děti. 

Spolupracuje s ostatními učitelkami, dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. 

 

Spolupráce s rodiči  
Rodiče byli informováni o záměrech školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou 

součástí je i primární prevence sociálně patologických jevů.  

 

Organizace primární prevence sociálně patologických jevů: 

 

Školní vzdělávací program  

Výchova ke zdravému životnímu stylu Program pohybových aktivit, prolíná se 

všemi činnostmi. 

Formy a metody působení na děti, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Pohádky, koncerty, divadelní představení, 

výstavy, soutěže, skupinové práce, 

spolupráce s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Získávání klíčových kompetencí Soubory vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do 

společnosti a budoucí uplatnění v životě. 

Za nejdůležitější jsou považovány 

kompetence vycházející z RVP a Kurikula 

podpory zdraví. 

Prevence  

Získání dobrých pohybových dovedností a 

schopností, rozšiřování zájmů dětí 

Snazší volba jak trávit volný čas po 

přestoupení na ZŠ, sportovní školička, 
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lyžařská školička, předplavecký výcvik, 

olympiáda, tematické vycházky. Pravidelné 

cvičení ve sportovní hale. 

Uplatňování metod umožňující včasné 

zachycení ohrožených dětí 

Povinnosti pedagogických pracovníků, 

spolupráce s odborníky. 

Vést k odpovědnosti za své zdraví Snižovat riziko vzniku nežádoucích forem 

chování. 

Vztah k přírodě, ke zvířatům Rekondiční jízda na koni, canisterapie. 

Environmentální výchova. 

Zabloudění 

Poranění, detoxikace organismu,  

infekční onemocnění 

Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, 

mateřskou školu, vědět kde hledat pomoc a 

na koho se obrátit. 

Dodržovat stanovená pravidla - neběhat 

s klacíky, nesbírat neznámé předměty, lahve, 

tašky, injekční stříkačky a jehly, nesahat na 

zvířata živá ani uhynulá 

 

Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi  
 

Oblast školství  
- Pedagogicko - psychologická poradna Trutnov 

- SPC Trutnov 

- SPC Janské Lázně 

- ZUŠ a DDM Hostinné 

- ZŠ Hostinné 

- Gymnázium a SOŠ Hostinné 

- Střední a Základní škola Sluneční, Hostinné 

- vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi   

  ohroženými sociálně patologickým vývojem 

 

Oblast zdravotnicví  
- SZU Praha  

- dětský lékař  

- VZP 

- pojišťovna ŠKODA 

- klinický psycholog 

 

Oblast sociálních věcí  

- sociální odbor, kurátoři  

 

Policie ČR, Městská policie, BESIP 

- Služba kriminální policie - oddělení nezletilých  

- využít lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů 
- bezpečnostně branný den 

 

Ostatní organizace 

- KRNAP  Vrchlabí 

- Jezdecký oddíl TJ Labe Hostinné 

- AURA CANIS Čechy z.s. Nechanice 

- Městská sportovní hala Hostinné 
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Realizace PPŠ 
  

Používané metody práce:  

 

Adaptační pobyty, přednášky, besedy, kulturní akce, konzultace, dotazníky, lyžařská školička, 

sportovní školička, předplavecký výcvik, pobyty v přírodě, získání základů atletiky. 

Preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání dětí po celou dobu docházky do 

mateřské školy. Účastní se ho pedagogové, děti, rodiče a odborníci. 

V rámci PPŠ je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně 

patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech a osobnostním růstem dítěte. 

Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního 

učení. Program musí brát zásadní zřetel na věk a osobní charakteristiky dětí, jinak bude jeho 

plnění formální.  

 

Mateřská škola se snaží o vytváření pozitivního klimatu a nestresujícího prostředí.        

Ve školním roce budou organizovány schůzky rodičů, beseda s PPP, besídky, zahradní 

slavnost, aktivity specifické primární prevence. 

 

Do systému informování jsou zapojeni také všichni rodiče. 

V případě potřeby si mohou rodiče domluvit konzultaci na mskolka@kthostinne.cz, 

tel.: 499 441 280.   

 

 

 

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

     Bc. Dana Tichá                                                           Mgr. Vladimíra Svobodová 

mailto:mskolka@kthostinne.cz
mailto:mskolka@kthostinne.cz

