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Úvod 

Prevence sociálně patologických jevů je chápána jako proces, který patří mezi 

základní aktivity každé výchovně-vzdělávací instituce. Proces prevence sociálně 

patologických jevů by měl být součástí každého výchovného působení, zejména 

prostřednictvím budování pevného hodnotového systému dětí, mravních zásad i 

rozumových schopností, jež děti mobilizují v určitých krizových situacích. 

 
 
 

Analýza současného stavu ve škole 

Děti jsou seznamovány s pravidly chování tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv 

dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagog se plně věnuje vztahům ve třídě, 

nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany). Je počítáno s aktivní 

spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá 

potřebám života předškolního dítěte, je mu pochopitelná a blízká.   

Všechny učitelky a ostatní zaměstnanci školy se snaží vytvářet podnětné prostředí 

pro děti, aby se cítily v mateřské škole spokojeně, jistě a bezpečně. Děti se 

seznamují s pravidly a normami chování, jejich osobní svoboda a volnost jsou 

respektovány do určitých mezí, které jsou v souladu se stanovenými pravidly. 

 

Program prevence proti negativním vlivům 

• seznamujeme děti s tím, co je ohrožuje (kouření, alkohol, 

drogy, nadměrné sledování televize nebo hraní počítačových her) 

• děti učíme využívat slůvko NE (např. hrou "O ztracené holčičce") 

• v případě ohrožení učíme děti obrátit se na osoby, kterým důvěřuje - učitel(ka), 

rodič, policista (např. hrou "Co je správné, Budulínku") 



• děti se učí znát svoji adresu, telefonní čísla domů, záchranné služby, policie (hrou 

"Co bys dělal, kdyby") 

• děti jsou poučeny o nebezpečí u pohozených věcí (injekční stříkačky, plechovky, 

apod.) 

• informujeme děti o léčivých bylinách, o jedovatých rostlinách 

• pravidelná poučení dětí v rámci BOZP PO třídními učitelkami 

• poučení dětí o kamarádských vztazích a o sociálním chování 

 

 

Zabezpečení školy 

➢ Školní budova je přístupná zvenčí pouze rodičům s použitím čipu, v době 

stanovené pro přijímání a vyzvedávání dětí. Ostatním osobám je vstup na 

pozemek mateřské školy povolen pouze po zazvonění u vrátek a vyzvednutím 

zaměstnance školy. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím 

příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 

nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř 

volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 

➢ Objekt je vybaven tlačítkovým audio video panelem, který je umístěn před 

vstupními dveřmi do objektu. V zárubni dveří je osazen reverzní elektrický 

zámek (v případě odpojení elektrické energie v objektu budou dveře 

uvolněny).  

➢ Příjezdová vrata pro dodavatele jsou v zadní části budovy, která je oplocená 

kolem školy s uzamykatelnými vrátky, aby nebylo možné volně vstoupit do 

zahrady školy.   

 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství (oboustranná důvěra, otevřenost, 

vstřícnost, porozumění, ochota spolupracovat). Učitelky nabízejí rodičům konzultační 

hodiny, kde informují rodiče o prospívání jejich dětí, individuálních pokrocích. 

Domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. 

Zákonní zástupci mají možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole, účastnit se 

různých programů, akcí, které škola pořádá na základě dohody s vedením školy. 

Pedagogové pravidelně informují zákonné zástupce o prospívání jejich dítěte. Chrání 

soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost. Rodiče mají možnost nosit materiály do 



mateřské školy k danému tématu, pro zlepšení kvality našeho vzdělávání, 

vyhodnocování naší práce a komunikace s rodiči. Mateřská škola podporuje rodinnou 

výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě – nabízíme konzultační hodiny pro rodiče. 

Rodiče jsou na třídních schůzkách i v průběhu roku informování o plánovaných 

akcích v rámci prevence sociálně patologických jevů. 

 

Vzdělávání pedagogů 

Pedagogický i nepedagogický personál je pravidelně každý rok proškolován 

z bezpečnosti práce, BOZP PO a o mimořádných událostech (CO). 

  

Závěr 

Snažíme se předcházet sociálně patologickým jevům krátkými příběhy a modulovými 

situacemi přizpůsobeny věku dětí. Preventivní program je nedílnou součástí 

předškolní výchovy a vzdělávání po celou dobu docházky do naší mateřské školy.  

Na přípravě a správném fungování prevence se podílejí všichni zaměstnanci školy, 

rodiče i odborníci. 

 

 

 

 

V Říčanech dne 30. 8. 2021                                      Dvořáková Klára 

                                                                                    ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


