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Preventivní program rizikového chování 
 

Úvod : 

 

S rizikovým chováním, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy (kouření) se 

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

době předškolní docházky a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená 

jejich věku. Úkolem prevence je předcházet rizikovému chování a tímto směrem zaměřit 

konkrétní aktivity, minimalizovat dopad patologického chování a zamezit šíření. 

 

Charakteristika programu: 

 

Preventivní program naší MŠ zaměřený na prevenci rizikového chování klade důraz 

především na:  

 

komunikaci          (ve vztahu ředitelka x pedagogičtí pracovníci,  

                               pedagog x pedagog, pedagog x rodina,  

                               pedagog x dítě, dítě x dítě)                                                                            

kooperaci 

  

zdravý životní styl a osobnostní a sociální rozvoj dětí. 

 

Vymezení pojmu: 

 
Primární prevence rizikového chování u žáků je zaměřena na: 

 

a) předcházení rizikovým jevům v chování u žáků (šikana, užívání 

         návykových látek, kriminalita, apod.) 

 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího násilí, týrání a 

zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy – 

anorexie, bulimie. 

 

Spolupráce s rodiči : 
 

 

Rodiče jsou informováni o chování svého dítěte pravidelně. Pokud dochází k nějakým 

projevům rizikového chování, je problém s rodiči řešen individuálně. Seznamujeme rodiče s 

případným vypracováním PLPP. 

Rodiče informujeme i o zlepšení chování, snaživosti atd.  

Někdy se na nás obracejí i samotní rodiče a prosí o radu a spolupráci v řešení. Společně pak 

hledáme řešení a třeba i příčiny. 

 

K posouzení problematiky primární prevence rizikového chování slouží: 
 

-  pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ, 

-  rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci, 
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-  vypracovávání PLPP a jeho pravidelné hodnocení 

-  spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, pracovnice OSPOD, ...) 

 

Příprava preventivních činností 
- znalost skupiny dětí ve třídě 

- zakomponování preventivních činností do integrovaných bloků a tematických celků 

- využití metodických materiálů, her, pomůcek 

- využívat sociálního učení, prožitkového učení, besed, preventivních programů a projektů 

- probíhá po celý školní rok 

 

Koordinátor prevence: nemáme  

 

Náplň koordinátora prevence: 
 

- poskytuje informační činnost zajišťováním a předáváním odborných informací o 

problematice rizikového chování 

- informuje o nabídkách preventivních programů a projektů 

- spolupracuje s vedením školy a třídními učitelkami v oblasti prevence 

 

Závěr : 
 

Minimální 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 

minimálního preventivního programu je nutné: 

- kombinovat poskytování informací z oblasti prevence rizikového chování 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  

- zpětná vazba bude provedena formou evaluace v TVP, záznamy o realizaci v třídní 

knize a dokumentací k průběhu efektivity preventivního programu. 

 

 

Přehled kontaktů pro spolupráci s odborníky a organizacemi zabývajícími se primární 

prevencí: 

 

 

Název organizace Odpovědný pracovník kontakt 

PPP Šumperk Vedoucí pracoviště 
Mgr. Radka Roučová, 

psycholog 

Mgr. Hana Prejdová, oblastní 

metodik prevence 

 

radka.roucova@ppp-sumperk.cz 

 

 

hana.prejdova@ppp-sumperk.cz 

PORADNA ZDRAVÍ 

Šumperk 

Mgr. Jolana Keprtová Mgr. Jolana Keprtová 
telefon: +420 732 960 137 

e-mail: jolana.keprtova@seznam.cz 

mailto:radka.roucova@ppp-sumperk.cz
mailto:hana.prejdova@ppp-sumperk.cz
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IČO: 76078701 

Poradna pro rodinu 

Šumperk 

 Kontakty: 583 213 141, 

731 447 454 

ppr.sumperk@ssp-ol.cz 

OSPOD   Mgr. Hana Horčicová, Vedoucí 

oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí, tel.: 583 468 127, e-

mail: hana.horcicova@muzabreh.cz 

iveta.koudelkova@muzabreh.cz – 

sociální pracovnice 
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