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1. Úvod 

Děti v předškolním věku se mohou setkat s patologickými jevy, jako jsou 

například ohrožení na životě – šikana, týrání, zneužívání nebo drogy (především 

kouření a alkohol). Děti v předškolním věku získávají poznatky o světě a 

vytvářejí si s naší pomocí první postoje k různým skutečnostem. Je tedy velmi 

důležité zahájit prevenci právě v době předškolního vzdělávání a poskytnout 

jim potřebné informace takovou formou, která bude přiměřená jejich věku a 

chápání. Je nutné, aby děti měly v podvědomí, že není vhodné na vše sahat a 

brát si cokoli od cizích lidí.  

Preventivní program vychází z RVP PV a opírá se ve svých cílech zejména o 

sociální kompetence – děti projevují citlivost a ohleduplnost k druhým, 

pomáhají slabším, rozpoznají nevhodné chování, vnímají ubližování a agresivitu, 

dítě chápe, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli. 

Zejména je důležité vytváření zdravých životních návyků, ochrana osobního 

soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými, a vytváření 

povědomí o mezilidských morálních hodnotách. 

2. Charakteristika školy 

Naše mateřská škola je venkovskou jednotřídní mateřskou školou, která je od 

1.1.2003 součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Vrbová Lhota a 

jejímž zřizovatelem je  obec Vrbová Lhota. Nachází se při hlavní silnici po pravé 



straně ve směru Peček. Má kapacitu 25 dětí a svým prostorovým uspořádáním 

a personálním obsazením odpovídá mateřské škole rodinného typu. 

Toto prostředí umožňuje dětem bezproblémový přechod z rodinného do 

kolektivního prostředí a minimální adaptační problémy oceňují především 

rodiče. O umístění v MŠ projevují zájem rodiče místních dětí i rodiče dětí 

z okolních vesnic – Pečky, Sadská, Ratenice, Milčice, Velké Chvalovice, Sokoleč, 

Dobřichov. 

Mateřská škola je umístěna v budově ZŠ, využívá velkou třídu, vlastní jídelnu, 

menší třídu, šatnu a umývárnu. Vybavení MŠ, nábytek, tělocvičné nářadí i 

hygienické vybavení jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a odpovídají počtu 

dětí. Hračky jsou umístěny dostupně pro všechny děti, což vede děti ke 

spontánním činnostem, podporuje samostatnost a seberealizaci. Děti se 

podílejí na výzdobě prostředí MŠ svými výtvory. Škola je vybavena počítačem, 

televizí a DVD přehrávačem, které jsou využívány výjimečně pro přehrávání 

výukových programů.  

MŠ je členem sdružení MŠ, které mají zájem o ekologickou výchovu 

„MRKVIČKA“ 

Každým rokem děti absolvují 10 lekcí plaveckého kurzu.  

Na školní zahradě jsou umístěny houpačky, průlezky a pískoviště. Hračky 

ukládáme do hračkárny na zahradě, vybavení se snažíme stále vylepšovat. 

V MŠ je umístěna školní kuchyně, která zajišťuje vaření obědů pro ZŠ. 

 

3. Cíl minimálního preventivního roku 

Cílem našeho preventivního programu je především tematicky zaměřené 

výchovně vzdělávací působení jako součásti výchovy a vzdělávání dětí. Pomocí 

pozorování, rozhovorů, her, dramatizace, výtvarné činnosti apod. se 

zaměřujeme na vytváření odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Naší 

prioritou je, aby dítě takový jev poznalo a umělo ho vyhodnotit úměrně svému 

věku i situaci a bylo schopno zareagovat, aniž by ohrozilo své zdraví. 

V předškolním věku je podpora zdraví a zdravého životního stylu základem, a 

proto je pro nás důležitá především: 

- Sebedůvěra, samostatnost a sebejistota 

- Motivace k aktivnímu prožitku 



- Motivace pomoci druhým 

- Schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a 

otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a 

rozhodovat se 

- Podpora zkušeností, které poskytují touhu účastnit se pohybových aktivit 

- Seberozvíjení 

- Rozvoj tvořivosti 

 

4. Systematický rozvoj dovedností 

Aktivity dětí: 

- děti mají mít povědomí o zdravém životním stylu 

- děti se seznamují s osobní a duševní hygienou 

- děti začínají chápat formy komunikace mezi lidmi 

- děti se učí vyhodnocovat rizikovost dané situace a přiměřeně reagovat 

- děti neubližují sobě ani jinému 

Způsoby realizace: 

- prožitkové učení na základě věkově adekvátních příběhů a modelových 

situací 

- jednoduché formy komunikace 

- počátky sociálních dovedností ve hře 

- aktivity ke zdravému životnímu stylu 

- konkrétní dovednosti 

- stanovení si společných pravidel 

 

5. spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 

Pedagogicko – psychologická poradna Kolín 

Bajtlerová Iva – klinický psycholog a logoped Poděbrady 

 

6. závěr  

Preventivní program je součástí výchovy a vzdělávání dětí po celou dobu 

docházky do mateřské školy. 

 

 


