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čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Minimální preventivní program se vydává v souladu s Metodickým doporučením k primární 

prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, 

MŠMT čj.j 21291/2010-28; Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a 

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

MSMT-21149/2016 a Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

 

čl. II 

Charakteristika školy 

 

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1976 jako „svitovská“ školka a proto ji zpočátku 

navštěvovaly zejména děti rodičů zaměstnaných v továrně Svit. V 90. letech 20. století se 

stalo zřizovatelem statutární město Zlín a mateřská škola se tak otevřela pro děti z celého 

okolí. V roce 1993 získala škola právní subjektivitu, jejímž statutárním zástupcem je ředitelka 

mateřské školy. Nachází se v klidném prostředí v blízkosti centra města.  

Jednopodlažní budova mateřské školy je koncipována pro 112 dětí, které jsou zařazovány do 

4 tříd dle věku. V přízemí jsou třídy nejmladších dětí, v 1. podlaží pak třídy dětí starších.  

Prostory školy jsou rozčleněny na dvě zrcadlově otočené části, které jsou vzájemně propojeny 

chodbou. V každé z těchto částí se nachází dvě oddělení, šatna pro děti i personál a přípravny 

jídla. Každé oddělení je rozčleněno na třídu a hernu, kde probíhá také polední odpočinek. 

Dále ke každému oddělení přiléhá dětská šatna, sociální zařízení a přípravna jídla. Součástí 

mateřské školy je školní kuchyně, která prošla v roce 2011 rekonstrukcí.  

Nedílnou součástí mateřské školy je také školní zahrada, která prošla v letech 2013 – 2014 

rekonstrukcí. Je vybavena 2 pískovišti, mnoha herními prvky a dostatkem prostoru pro 

spontánní pohybové činnosti dětí, ale také relaxaci a pozorování měnící se přírody.  

O vzdělávání dětí se stará 8 předškolních pedagogů. Na škole dále působí také školní asistent.  

V případě, že se u některého z dětí projeví speciální vzdělávací potřeby, zajistí mateřská škola 

na základě doporučení školského poradenského zařízení asistenta pedagoga. 

 

čl. III 

Cíle minimálního preventivního programu 

 

1. Dlouhodobé cíle: 

a. zvýšit odolnost dětí vůči společensky nežádoucím jevům 

b. učit děti rozpoznat společensky nežádoucí jevy a nepodlehnout jim, pokud se 

s nimi v budoucnu setká                

c. preventivní výchovně vzdělávací působení bude neoddělitelnou součástí ŠVP                                                                                      

d. naplňovat kompetence podpory zdraví a zdravého způsobu života 

e. navození atmosféry důvěry a vzájemného respektu mezi dětmi, rodiči a 

zaměstnanci školy 

f. navození příznivého klimatu školy, třídy 

g. spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního 

stylu 

h. poskytování poradenských služeb rodičům, pedagogům 

i. kladné postoje učitelek k problematice prevence společensky nežádoucích jevů 

j. vzdělávání učitelů v oblasti prevence 
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2. Krátkodobé cíle: 

a. analyzovat jedince, rodinu, která potřebuje pomoc v krátkodobém plánování                                                       

b. stanovit vhodně cílenou motivaci a metody práce, které budou respektovat 

specifika třídy a potřeby jedince 

c. organizovat řízené a spontánní aktivity tak, aby byl dostatečný prostor 

k individuálním činnostem 

d. rozvíjet komunikaci mezi vrstevníky 

e. pravidelné setkávání učitelek za účelem stálého a včasného monitorování 

klimatu tříd, zjišťování problémů k řešení 

f. výměna zkušeností mezi pedagogy vycházejících z praxe a dalšího vzdělávání 

g. vést děti k dodržování zásad slušného chování 

h. vést děti ke zdravému životnímu stylu 

i. učit děti sebeovládání 

j. učit děti řešit různé problémy 

k. učit děti rozlišovat dobré a špatné 

l. učit děti umět říci „ne“ 

m. rozvíjet u dětí schopnost zařadit se a obstát v kolektivu 

n. učit děti čelit tlaku vrstevníků 

o. učit děti vážit si sebe samotného 

p. učit děti měnit nesprávné postoje 

q. vést děti ke správnému režimu dne 

r. vést děti k vhodnému trávení volného času 

s. zapojit děti do školních i mimoškolních aktivit 

t. učit děti znát svá práva i povinnosti 

u. učit děti znát centra pomoci 

 

čl. IV 

Zásady efektivní primární prevence 

 

1. zásada včasného začátku (formování osobní orientace, postojů a názorů) 

2. zásada komplexnosti (spolupráce školy, rodiny a široké veřejnosti) 

3. zásada přiměřenosti (preventivní působení přizpůsobit věku dítěte) 

 

čl. V 

Vymezení obsahu a formy prevence v rámci kompetencí podpory zdraví a zdravého 

životního stylu 

 

1. sebedůvěra, samostatnost, sebejistota 

2. podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit 

3. schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah 

k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se 

4. seberozvíjení 

5. motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům 

6. rozvoj tvořivosti a estetického cítění 

7. systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu a 

zdravotní prevence 
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čl. VI 

Organizace prevence 

 

1) Ředitelka mateřské školy je přímo odpovědná za prevenci a za řešení zjištěných 

nežádoucích projevů rizikových forem chování. Vytváří podmínky pro předcházení 

nežádoucích projevů chování: 

a) koordinuje zpracování, kontroluje realizaci a vyhodnocuje prevenci nežádoucích jevů 

b) zapracovává aktuální problémy výskytu rizikové chování do Školního řádu 

c) podporuje týmovou spolupráci pedagogů a ostatních zaměstnanců MŠ 

d) spolupracuje s odborníky 

e) koordinuje další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

 

2) Učitelka 

a) podílí se na zpracování a realizaci programu prevence sociálně patologických jevů 

b) spolupracuje s ředitelkou při výskytu nežádoucích projevů chování 

c) diagnostikuje vztahy mezi dětmi 

d) motivuje k vytvoření podmínek a vnitřních pravidel v souladu se školním řádem, 

vytváření bezpečné atmosféry a pozitivního klimatu 

e) spolupracuje s rodiči 

f) zpracovává zprávy o dětech pro odborníky a sociální pracovníky 

 

čl. VII 

Metody práce 

 

1. V rámci vzdělávání dětí využíváme především hru, didaktické pomůcky, práci ve 

skupinách, relaxační techniky, rozhovory, prvky dramatické výchovy a prožitkového 

učení. Děti se formou scének, sociálních a prožitkových her učí vhodně reagovat 

v různých situacích, trénují způsob chování na kulturních akcích, rozvíjí komunikativní 

dovednosti, své sebevědomí i sebehodnocení. 

2. V průběhu školního roku zajišťujeme dětem různé besedy, exkurze a kulturní akce. 

 

čl. VIII 

Akce pořádané školou 

 

1. Pravidelně pořádáme akce v mateřské škole i mimo ni. Některé z akcí jsou pouze pro děti 

v doprovodu pedagogů, další akce jsou pořádány v odpoledních hodinách pro děti a jejich 

rodiče. Aktivity jsou průběžně doplňovány dle aktuálních potřeb dětí. 

 

a) Aktivity s rodiči: 

- Putování za světýlkem 

- Vánoční živý betlém 

- Vánoční / Jarní tvoření  

- Pasování na školáky 

- Posezení s rodiči s ukázkou činností dětí 

 

b) Aktivity v rámci dopoledního programu: 

- Návštěva kina, divadla 

- Cvičení v basketbalové hale 

- Mikuláš v MŠ 
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- Vánoční nadílka 

- Vynášení Moreny 

- Plavání 

- Návštěva hasičů 

- Den s městskou policií 

- Škola v přírodě 

- Celodenní výlet 

- Návštěva ZŠ 

- Dětský den 

 

čl. IX 

Spolupráce s rodiči 

 

1. Rodiče seznamujeme se základními cíli prevence sociálně patologických jevů a 

nežádoucích projevů chování dětí v MŠ na třídních schůzkách. Celoročně mají k dispozici 

Minimální preventivní program k nahlédnutí v dětských šatnách MŠ. 

2. Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči budujeme oboustrannou důvěru, otevřenost a 

toleranci. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. 

3. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých rodin a včasně informují rodiče o 

změnách v chování jejich dětí. V případě nastalých problémů řeší aktuální situaci s rodiči. 

4. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o dění v mateřské škole prostřednictvím 

třídních schůzek, informačních nástěnek a webových stránek školy. 

5. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se akcí pořádaných 

školou. 

6. Rodiče mají možnost získat poradenství v rámci MŠ, i ve spolupráci s dalšími odborníky. 

7. Mateřská škola podporuje a doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. 

 

čl. X 

Spolupráce s dalšími subjekty 

 

1. Spolupráce s organizacemi: 

- Magistrát města Zlína – účast na akcích pořádaných městem Zlín 

- SSPgŠ Zlín – praxe studentek 

- Městská policie Zlín 

- Základní škola 

- Městské divadlo 

- Golden Apple Cinema 

- Městské lázně 

- Hasiči 

 

2. Spolupráce s odborníky: 

- PPP Zlínského kraje 

- Speciálně pedagogická centra 

- Kliničtí logopedové 

- Kliničtí psychologové 

- Další odborníci dle aktuální potřeby 
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čl. XI 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

1. Kurzy, jednorázové semináře a besedy dle aktuální nabídky Institucí a organizací 

poskytující vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů, metod 

vzdělávání dětí s poruchami chování a dle finančních možností školy. 

2. Samostudium odborné literatury k dané problematice. 

 

čl. XII 

Integrace prevence sociálně patologických jevů ve vzdělávání 

 

1. Prevenci sociálně patologických jevů zařazujeme do všech vzdělávacích obsahů 

Školního vzdělávacího programu. Všechny činnosti jsou provázané a reagují na právě 

vzniklý nebo vznikající problém. 

 

2. Oblasti vzdělávání: 

a. Dítě a jeho tělo (biologická) 

b. Dítě a jeho psychika (psychologická) 

c. Dítě a ten druhý (interpersonální) 

d. Dítě a společnost (sociokulturní) 

e. Dítě a svět (environmentální) 

 

3. Získávání klíčových kompetencí: 

a. kompetence k učení  

- pozoruje, zkoumá, objevuje   

- umí své dovednosti uplatnit 

- všímá si, co se kolem děle, co vidí   

- umí odhadnout své sily 

- soustředí se, dosahuje výsledků                                         

b. kompetence k řešení problémů 

- všímá si problémů 

- řeší problémy na základě zkušenosti 

- nebojí se chybovat 

c. kompetence komunikativní  

- komunikuje s dětmi s dospělými 

- vyjadřuje své myšlenky, pocity, prožitky, nálady                          

- využívá komunikativní i informativní prostředky                               

- ví, že lidé hovoří cizími jazyky 

d. kompetence sociální a personální  

- umí se rozhodnout 

- umí si vytvořit svůj názor 

- uvědomuje si, že za své jednání odpovídá, nese důsledky 

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i ustoupit  

- uplatňuje základní společenské návyky, společenská pravidla 

- respektuje druhé, vyjednává, přijímá a uzavírá kompromisy 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí 

- spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá a 

pochopená pravidla 
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- při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně 

- umí odmítnout jemu nepříjemnou komunikaci   

- chápe, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem 

- chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, násilí a 

agresivita se nevyplácí 

- řeší problémy dohodou 

- dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

- je tolerantní 

e. kompetence občanské 

- svoje činnosti vyhodnocuje 

- dokáže rozpoznat svoje silné a slabé stránky 

- odhaduje rizika svých nápadů 

- chápe, že o tom co udělá, může svobodně rozhodnout 

- váží si práce a úsilí druhých 

- zajímá se o druhé o dění kolem sebe 

- má povědomí o základních lidských hodnotách a podle toho se chová 

- spoluvytváří pravidla soužití s vrstevníky 

- uvědomuje si svá práva a práva druhých 

- uvědomuje, že svým chováním ovlivňuje prostředí, podílí se na jeho tvorbě 

- dbá na své osobní zdraví a zdraví druhých 

- chová se odpovědně a bezpečně 

 

 

 

čl. XIII 

Krizový plán pro řešení rizikového chování 

 

1. Věnujeme zvýšenou pozornost změnám v chování dětí. 

2. Při zjištění jakýchkoliv změn je vždy nutné: 

a. Vést s dítětem rozhovor v klidném a chráněném prostředí a pokusit se zjistit 

příčiny změn. 

b. Informovat o zjištěných informacích ředitelku školy. 

c. Pedagog, popřípadě ředitelka školy informuje zákonného zástupce dítěte, 

nabídne mu pomoc a doporučí poradenské zařízení. 

3. Rodiče pravidelně informujeme o rozvoji jejich dětí. Při jakýchkoliv nejasnostech 

mohou žádat objasnění u třídního učitele. Mohou se obrátit i na ředitelku školy. 

4. Při podezření na zanedbávání povinné péče o dítě, domácí násilí apod. upozorní 

pedagogové zákonného zástupce dítěte. Jestliže nenastane pozitivní změna, je škola 

povinna situaci ohlásit na OSPOD a na policii. 

 

5. Krizové situace 

a. Dítě není v dobrém zdravotním stavu 

- Pedagog informuje zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy. 

- Zákonný zástupce si dítě ve škole vyzvedne v nejkratším možném čase. 

b. Dítě je v ohrožení života 

- Pedagog poskytne dítěti první pomoc. 

- Přivolá záchrannou službu (155) 

- Informuje zákonné zástupce a ředitelku školy 



Mateřská škola Zlín, Potoky 4224,  

příspěvková organizace 

 

Směrnice č. 25 – „Minimální preventivní program“  

Zlín, 1.8.2019  Strana 8 (celkem 10) 

 

c. Jsem svědkem fyzických nebo slovních útoků 

- Vhodným způsobem zasáhnout, zajistit ochranu oběti. 

- Informovat ředitelku školy. 

- Ředitelka školy informuje rodiče agresorů i oběti a pozve je do školy 

na jednání. 

- Jednání se účastní zákonní zástupci agresorů i oběti, ředitelka školy a 

třídní učitelka (případně svědek události). Z jednání zapíše třídní učitel 

zápis, který podepíší všichni přítomní. 

d. Podezření na týrání 

- Podezření na základě pozorování – konzultace s ostatními pedagogy, 

promluvit s dítětem, upozornit ředitelku školy. 

- Dítě se svěří – situaci oznámit ředitelce školy, která písemně informuje 

OSPOD a policii. Zmíněné orgány informují zákonné zástupce. 

e. Rodiče dítěte vykazují problémy se zakázanými drogami nebo alkoholem 

- Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby. 

- Zvážit, zda bude pro dítě prospěšné, postoupí-li se jeho případ 

OSPODu. 

- V případě, že vyzvedává dítě osoba pod zjevným vlivem alkoholu nebo 

návykových látek, přivolá pedagog (nebo jiný zaměstnanec školy) 

neprodleně městskou policii a ředitelku školy. 

f. Problémy se zakázanou drogou nebo alkoholem trpí pracovník školy 

- Ředitelka školy jasně označí nedostatky v práci této osoby a vyvodí 

příslušná opatření. 

- Doporučí pracovníkovi, aby vyhledal pomoc. 

- Zváží způsoby, kterými lze pracovníkovi pomoci. 

g. Škola zjistí, že v místě kde sídlí, lze sehnat drogy 

- Škola nenese právní odpovědnost mimo své území, má však morální 

odpovědnost. 

- Spojí se s místními organizacemi, především s policií a sdělí jim 

odpovídající informace. 

- Zajistí, aby pracovníci školy byli dobře informování o místních 

problémech ve vztahu k drogám. 

h. Ve škole jsou nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání. 

- Zaměstnanci zajistí bezpečnost dětí (označí místo nálezu, zamezí 

přístupu dětí či dalších osob). 

- Zavolají policii a informují ji o události. 

- Informuje ostatní zaměstnance o události. 

 

čl. XIV 

Krizový plán proti šikaně 

 

1. Škola vytváří bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Vytváří pocit bezpečí 

pro každého jedince a jeho začlenění do kolektivu, dobré sociální klima třídy a celé 

školy. 

2. Podporujeme pozitivní vztahy mezi dětmi i mezi dětmi a zaměstnanci školy. 

3. Pedagogové poskytují dětem osobní příklad – kladné vystupování, nekonfliktní řešení 

problémů, vytváření pozitivních mezilidských vztahů mezi sebou navzájem, mezi 

dětmi a také mezi dětmi a pedagogy i ostatními zaměstnanci školy. 

4. Pedagogové neustále dohlíží na děti ve všech prostorách školy 
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5. Pedagogové se vzdělávají v problematice týkající se prevence sociálně patologických 

jevů. 

6. Pedagogové zařazují nenásilnou a hravou formou prevenci šikany u dětí neustále. 

7. Škola spolupracuje s dalšími institucemi a orgány. 

 

8. Práce s třídním kolektivem 

a. Začlenění nových dětí do kolektivu 

b. Vytváření pravidel třídy 

c. Zjišťování vztahů mezi dětmi ve třídě – především formou pozorování a 

rozhovorů 

d. Společné akce, výlety, návštěvy kulturních akcí 

e. Pedagogové vedou děti k nekonfliktnímu řešení problémů 

f. Nácvik sociálních dovedností prostřednictvím dramatizace, námětových a 

prožitkových her. 

 

9. Řešení šikany v počátečním stadiu 

a. Jedná se o situace, které jsou řešitelné v rámci školy. 

- Hádky mezi dětmi 

- Drobné fyzické (postrkování) a psychické (nadávky, pomluvy) 

napadání 

- Vyloučení dítěte z kolektivu 

b. Řešení situace: 

- Rozhovor s obětí, agresorem a svědky o vzniklé situaci, nekonfrontovat 

je mezi sebou 

- Dopátrání se důvodu vzniku nežádoucí situace. 

- Zajištění ochrany oběti. 

- Omluva agresora oběti. 

 

10. Řešení šikany v pokročilém stadiu 

a. Jedná se o situace, při kterých je nutná pomoc odborných pracovníků zvenčí. 

- Výbuch skupinového násilí vůči oběti 

- Kyberšikana 

- Hrubé fyzické (bití, loupež, sexuální násilí) nebo psychické napadání 

(vyhrožování, zesměšňování). 

b. Řešení situace 

- Bezprostřední záchrana oběti (ošetření, uklidnění) 

- Zajištění agresora a svědků 

- Domluva s ostatními pedagogickými pracovníky na postupu řešení 

- Informování zákonných zástupců oběti a agresora, při velmi závažných 

prohřešcích ihned informovat policii 

- Poskytnout oběti i agresorovi služby poradenského zařízení 
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Čl. XV 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelem školy pověřen ředitelka 

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019 

 

 

 

Ve Zlíně dne 1.8.2019       

 

…………………………………………. 

Bc. Lenka Neubauerová 

ředitelka školy 
 


