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1. ÚVOD 

 

Děti v předškolním věku se již mohou setkat s patologickými jevy, jako je např. 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 primární prevenci právě v době předškolního vzdělávání a poskytnout 

jim potřebné informace takovou formou, která bude přiměřená jejich věku a chápání. A čím dříve 

budou mít povědomí fakt, že není dobře např. Sbírat vše, co najdeme, nebo brát si co mi kdo dá. 

Tím více budou do budoucna uchráněni od nejrůznějších problémů. 

MPP naší školy vychází z RVP PV a opírá se ve svých cílech a identifikaci rizik zejména o 

indikátory kompetence sociální a personální, díky níž dítě dětským způsobem projevuje citlivost a 

ohleduplnost k druhým, pomáhá slabším, rozpozná nevhodné chování , vnímá.... ubližování  a 

agresivitu, dále kompetence k řešení problémů , díky níž dítě chápe, že vyhýbat se řešení problémů 

nevede k cíli, ale jejich včasné a uvážlivé řešení je výhodou a kompetence činnostía občanské, díky 

níž si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají 

stejnou hodnotu. 

Obsah MPP se opírá o vzdělávací oblasti RVP PV, zejména pak o oblast Dítě a jeho tělo, jejímž 

cílem je mj. vytváření zdravých životních návyků, oblast Dítě a ten druhý, jejímž cílem je mj. 

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými  a Dítě a společnost, 

jejímž cílem je vytvoření povědomí o mezilidkých morálních hodnotách. Všechny tyto vzdělávací 

oblasti definují i další rizika, jež je možno zohlednít v tomto MPP. 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A IDENTIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK 

 

Charakteristika školy: 

MŠ SLUNÍČKO je čtyřtřídní mateřská škola panelového typu. Rozsáhlý komplex budov byl 

původně vystavěn pro jeslové zařízení. Tvoří ji čtyři přízemní pavilony, z nichž tři mají vlastní 

terasu a jsou určeny pro pobyt dětí. Čtvrtý pavilon je určen pro hospodářské účely. Všechny 

pavilony jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou. Jedna budova je zcela samostatná. 

           

Mateřská škola je umístěna nedaleko lesa ve velmi pěkném prostředí při hlavní komunikaci, která 

ústí na dálnici. Má dvě přilehlé, od sebe oddělené zahrady. Obě zahrady byly v roce 2006 a 2007 

nově vybaveny herními prvky z akátového dřeva. Celý areál školy je oplocen. 

Kapacita školy je 104 dětí, tři třídy jsou věkově smíšené, tedy heterogenní. Jedna třída je věkově 

jednotná, tedy homogenní, určena pro nejstarší děti.  



Identifikace rizik: 

 

a) rizika vyplívající u kontaktu dítěte se školou a jejím okolím 

• injekční stříkačky na zahradě MŠ 

• bezdomovci na lavičkách v lese 

• prázdné láhve od alkoholu na louce kousek od MŠ 

• Mateřskou školu navštěvují děti s jiným sociokulturním zázemím 

 

V tomto kontextu se v naší mateřské škole zaměřujeme na prevenci náledujících patologických 

jevů: 

• drogová závislost – konzumace drog se zaměřením na alkohol a kouření 

• vandalismus 

• šikana, intolerance, v dalším plánu i rasismus a xenofobie 

• ostražitost při styku s cizími lidmi 

 

 

b) rizika vyplývající z kontaktu dítěte s patogenem nebo jeho příčinou v rámci rodiny a jeho okolí 

 

V tomto kontextu se v naší mateřské škole zaměřujeme na prevenci následujících patologických 

jevů: 

• nezdravý životní styl – prevence vzniku poruch příjmu potravy 

• rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech / domácí násilí, týrání a 

zneužívání dětí, ohrožování života a mravní výchovy dětí / 

• virtuální drogy – počítač, televize apod. 

 

Metody sběru dat k posouzení problematiky primární prevence sociálně 

patologických jevů: 

- pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách pedagogickými pracovníky MŠ 

- rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci 

- dotazníky pro zákonné zástupce dětí (školní evaluace) 

- spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, sociální kurátor, …) 

 

Metody sběru dat k posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů: 

– pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách pedagogickými pracovníky MŠ 

– rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci 

– dotazníky pro zákonné zástupce dětí (školní evaluace) 

– spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, sociální kurátor ….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CÍL MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 



Cílem našeho minimálního preventivního programu je především tématicky zaměřené výchovně 

vzdělávací působení jako součástí výchovy a vzdělávání v naší mateřské škole. 

Pomocí osvědčených a dětmi pozitivně přijímaných metod (pozorování, rozhovory, hry, 

dramatizace, výtvarné činnosti apod.) se zaměřujeme na vytváření odolnosti dětí vůči sociálně 

patologickým jevům. Naší prioritou je, aby dítě takový jev rozpoznalo 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 poznání a prožitkům 

• motivace s pomocí 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 a estetického cítění 

 

 

4. SYSTEMATICKÝ ROZVOJ DOVEDNOSTÍ, KTERÉ VEDOU K ODMÍTNUTÍ 

PATOGENU A OSVOJENÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 

 

 

A. Aktivity žáků MŠ (se zaměřením na prožitek, znalosti, a dovednosti) 

• děti mají povědomí o zdravém životníém stylu(co ovlivňuje naše zdraví – pozitivně i 

negativně) 

• děti se seznamují s osobní a duševní hygienou 

• děti začínají chápat formy komunikace mezi lidmi (vrstevníky i staršími) 

• děti se učí vyhodnocovat rizikovost dané situace a přiměřeně na ni reagovat 

• děti se učí sociálním dovednostem v kontaktu se slabším a neubližují sobě ani jinému 

• děti chápou jednoduché ekologické vazby v prostředí 

 

B. 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 

• spoluvytváření, stanovení a reflexe společných základních pravidel 

 

Při všech školních i mimoškolních aktivitách jsou dodržována výrazná bezpečnostní opatření. 

Děti jsou vždy prokazatelně poučeny o zásadách bezpečného chování a jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LEGISLATIVNÍ A ODBORNÉ ZAKOTVENÍ MPP ŠKOLY 



 

Minimální preventivní program naší mateřské školy se opírá o: 

• Školský zákon č. 561/2004 Sb 

• Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. VÚP Praha, 2004 v plném znění 

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

č. j. 21 291/2010-28 

• Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízení čj.24 246/2008-6 

• Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance čj. 

14 423/99-22 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 

116/2011 Sb. 

• Vyhláška MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, studentů se spěciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 

147/2011 Sb. 

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školách  a školských 

zarízeních čj. 37 014/2005-25 

• Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR  při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané čj.   

25 884/2003-24 

 

 

6. GARANT PROGRAMU 

 

Garantem programu je 

V rámci své činnosti školního preventisty mateřské školy připravuje Minimální preventivní 

program, 

Navrhuje ředitelce školy jeho aktualizace a provádí vyhodnocení jeho účinnosti. 

O programu informuje po dohodě s ředitelkou školy pedagogy, rodiče a děti. 

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

 

 

7. SPOLUPRÁCE S PORADENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI, DALŠÍMI ODBORNÍKY A 

ORGANIZACEMI 

 

1. Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci 

2. Krajská nemocnice Liberec 

3. Magistrát města Liberce – OSPOD 

4. Policie ČR 

5. Vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

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. 

Tento program je vytvořen jako základní nástroj prevence sociálně patologických jevů. 

Program je minimálně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh a efekti-

vita aktivit 

 

 

 



8. TŘI OKRUHY: 

  

1. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Prevence: 

úzká spolupráce dítě + rodič + učitel 

důvěrnost sdělení 

školní řád: jasná pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení 

kvalitní dohled učitelů ve všech prostorách 

schránka důvěry 

aktivní zapojení i nepedagogických pracovníků 

informovanost rodičů, učitelů o způsobech řešení šikany 

 

Metoda řešení šikany: 

a) rozhovor s tím, kdo na šikanu upozornil a s obětí 

b) nalezení vhodných svědků, rozhovor (i konfrontační) s nimi 

c) zajištění ochrany oběti 

d) rozhovor s agresory, konfrontace mezi nimi 

 

Výchovná opatření k potrestání agresorů: 

 

rozhovor učitel + dítě + rodič 

doporučení rodičům k návštěvě PPP (opakované agresivní chování) 

oběti šikany možnost doporučit psychoterapeutickou péči PPP 

 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

dítě se straní ostatních, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády 

při skupinových hrách je jedinec vybírán mezi posledními 

vyhledává blízkost učitelů 

má-li dítě promluvit před třídou, je nejisté, ustrašené 

působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči 

stává se uzavřeným 

dítě neprospívá dobře po psychické i fyzické stránce 

jeho věci jsou poškozené, znečištěné, případně rozházené, zašpiněný nebo poškozený oděv 

stále postrádá nějaké věci 

odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy 

začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole 

odřeniny, modřiny, škrábance, které nedovede uspokojivě vysvětlit 

 

 

Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

posměšné poznámky na adresu dítěte, pokořující přezdívka, nadávky 

kritika dítěte pronášená nepřátelským až nenávistným tónem 

příkazy, které dítě dostává od jiných dětí a skutečnost, že se jim podřizuje 

honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť 

neoplácí 

rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout 

  

 

Co by mělo každé dítě o šikaně vědět: 

Za šikanování se považuje to, když jedno nebo více dětí úmyslně, většinou opakovaně ubližují 

druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě 



ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může ti 

znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí kamarády, aby s tebou 

nemluvili, nevšímali si tě.  

Proč jsi šikanován? Není to proto, že jsi špatný nebo proto, že si to nějak zasloužíš. Chyba není v 

tobě, ale ve špatných vztazích mezi některými dětmi vaší třídy nebo školy. Převládá v nich 

bezohlednost a násilí. 

Pamatuj si, že nikdo nemá právo ti ubližovat!  

Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. 

Nevzdávej to a udělej následující: 

Obrať se na paní učitelku, budou ti věřit, neprozradí tě a pomohou ti. 

Svěř se svým rodičům. 

 

  

2. Protidrogová prevence 
Zneužívání návykových látek je v současné době jedním z nejzávažnějších problémů ve 

společnosti. Prevence by v žádném případě neměla probíhat pouze nárazově, ani by neměla mít 

charakter kampaně. Provádíme ji průběžně, hlavním cílem je vést děti k tomu, aby návykovou látku 

v budoucnosti nevyhledávali, aby ji nikdy neužily. Při práci proto klademe důraz na následující 

činnosti:  

 

učit děti řešit konfliktní situace 

vést je ke schopnosti odmítat činnosti, které by mohly mít negativní důsledky 

posilovat sebedůvěru dětí 

informovat je přiměřeně věku o následcích užívání drog 

podporovat mimoškolní činnost dětí, koníčky aj. 

 

Metody práce 

 

A. Posilování schopnosti vypořádat se s odmítnutím, zklamáním, selháním 

 

Ukážeme dětem obrázek zamračeného, nespokojeného, plačícího dítěte přiměřeného věku. Děti 

přemýšlejí, proč se takto chová, co bylo příčinou. Vybereme jeden důvod a děti se snaží najít různá 

řešení situace. Nápady lze psát (kreslit) na tabuli a pak vybrat nejvhodnější. Děti také mohou 

popisovat vlastní konflikty, vymýšlet je. Vždy hledají možné způsoby řešení a náhradní činnosti.  

 

Příklady konfliktů: 

 

zlobil jsem a nesmím se dívat na televizi 

mladší sourozenec vyvolal hádku, potrestán jsem byl já 

všechny kamarádky mají Barbie, já ne 

chtěl jsem jít ven, ale musím uklízet svůj pokoj 

zradil mě kamarád 

nesmím si hrát na počítači, protože musím pomáhat 

nedostanu křečka, protože mám alergii 

rodiče už na mě nemají tolik času, protože se narodil bratříček 

 

Těmito činnostmi vedeme děti k poznání, že problémy se dají řešit. Buď je vyřeší samy, nebo s 

pomocí rodičů, eventuálně odborníků. Učitel upozorní děti na možnosti, kde hledat pomoc (rodič, 

učitel) 

 

 

 



B. Výcvik dovednosti, jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků 

 

V tomto výcviku se učí děti odmítnout návrhy vrstevníků k činnostem, které by mohly mít nebo 

budou mít negativní následky. Tím se učí odmítnout v budoucnu i nabízenou drogu.  

 

Metody práce: 

Forma hry, kdy jedno dítě přemlouvá druhé. Zpočátku roli „přemlouvače“ hraje učitel. Volíme 

různé formy nátlaku. Ten, kdo přemlouvá, argumenty odmítajícího neustále vyvrací. Tak musí 

odmítající dítě stále hledat pádnější argumenty.  

 

Příklady situací: 

Kamarád tě přemlouvá, abys s ním vyrobil petardu. 

Bez vědomí rodičů se vydáme na delší výlet. 

Polezeme na skálu a jiná nebezpečná místa. 

Zkusíme si zakouřit. 

Sebereme doma víno a napijeme se. 

Ukradneme čokoládu v obchodě. 

Schováme kamarádovi jeho hračku. 

Vezmeme si do školy prak. 

Nastříkáme zeď sprejem. 

(Situace se mohou přizpůsobovat podmínkám ve třídě, škole) 

 

 

C. Informace o návykových látkách a jejich účincích 

Zaměření na návykové látky obecně – alkohol, kouření, nealkoholové drogy. Drogy nevyčleňujeme, 

spíše se soustředíme na alkohol a tabák.  

 

Metody práce: forma rozhovoru 

Jak poznáte opilého člověka? 

Reakce na odpovědi dětí a vysvětlení: alkohol poškozuje CNS, což vede ke změně chování. 

Poškozuje i další orgány, např. ledviny, játra, je velmi nebezpečný pro těhotné ženy. Může dojít k 

úrazům. 

Závěr: Alkohol škodí našemu zdraví.  

Líbí se vám chování opilého člověka? 

Závěr: Alkoholik je vyřazován ze společnosti, ostatní lidé ho nevidí rádi mezi sebou.  

Alkoholik a zaměstnání. 

Závěr: Alkoholik nemůže dobře pracovat, ztrácí zaměstnání. Ekonomický dopad.  

 

Shrneme negativní důsledky požívání alkoholu. Podobně pracujeme s tabákovými výrobky. 

 

Podobné účinky jako alkohol mají i látky, kterým se říká DROGY. Jsou to např. některé léky, ale i 

další zdraví škodlivé látky. Informace přiměřeně věku žáků. 

 

D. Podporování pozitivních aktivit u dětí 

 

Zaujetí určitým koníčkem a vazba na prostředí spojené s touto aktivitou je nejlepší prevencí 

zneužívání návykových látek. Proto je důležité v co nejnižším věku vést děti k zapojení do různých 

zájmových kroužků.  

 

Metody práce: 

 

Rozhovory s dětmi: mluvní cvičení v českém jazyce na téma: Co mohu dělat, abych se nenudil? 



 

Příklady:  

Venku prší, nemohu jít ven. 

Jsem nemocný a sám doma. 

Kamarádka odjela na tábor a já jsem zůstala doma. 

Vedeme děti k zakládání různých sbírek (např. sbíráme listy, kamínky, šišky, obrázky, samolepky 

....)  

Nezapomeneme ani na význam knihy jako nejlepšího společníka člověka, navštívíme knihovnu a 

vedeme děti k lásce ke knihám.  

Snažíme se děti zapojit do všech činností ve škole 

 

 

 

3. Výchova ke zdravému životnímu stylu 
 

Dítě si postupně osvojuje základní pravidla zdravého životního stylu. Základem tohoto osvojování 

jsou bezesporu aktivity přímo ve škole:  

zařazování tělovýchovných chvilek 

pobyt na čerstvém vzduchu 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

režim dne 

správné stravovací návyky 

postupné budování žebříčku hodnot 

 

 

 

 

9. 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. 

Tento program je vytvořen jako základní nástroj prevence sociálně patologických jevů. 

Program je minimálně ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh a efektivita aktivit. 

 

 

                                                                                                 Mgr. Irena Ryplová 

                   ředitelka 

V Hodkovicích nad Mohellkou 1. 9. 2017,  Aktualizace: 1. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěv-

ková organizace 
 

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO MŠ 

 k minimálnímu preventivnímu programu 

 

1. Metodická pomoc při implementaci Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na úrovni mateřských škol 

 

1.1 Vymezení obsahu a formy prevence v rámci kompetencí podpory zdraví a zdravého život-

ního stylu 

 

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu 

života od nejútlejšího věku. Myšleno v pojetí holistickém to znamená ve složce tělesné, duševní a 

sociální, kdy tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu. 

 

V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň 

prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří: 

 

 sebedůvěra, samostatnost a sebejistota 

 

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

 

 schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu 

světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se 

 

 seberozvíjení 

 

 motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům 

 

 rozvoj tvořivosti a estetického cítění 

 

 systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní pre-

vence 

 

 

1.2. Sebedůvěra 

 

Přiměřené vědomí vlastní důvěry v sebe je silným ochranným mechanismem. Součástí zdravého ži-

votního stylu je i zdravé sebevědomí. Vlastní sebevědomí spojené s úctou k druhému patří k základní 

životní kompetenci (postoji). 

 

Sebedůvěra dětí je podmíněna optimální kvalitou vztahu k dětem v praktickém životě. Takovým 

uspořádáním společenského života, který umožňuje uspokojování potřeb dítěte a tím i zdravý rozvoj 

jeho osobnosti.  Vztah k dětem je výrazem vyspělosti společnosti. 

 

Vztah k dětem a styl výchovy v sobě musí nést respekt dospělých vůči dětem. Děti jako rovnocenní 

partneři mají v mnoha situacích právo říci ne, když něco nechtějí. Umění říci ne je z hlediska 

ochrany zdraví velmi pozitivní postoj. Děti nebudou umět říci ne pokusům o nejrůznější manipu-

lace nebo drogovému pokušení, pokud v rodině, mateřské škole či škole není příležitost k vyjádření 



nesouhlasu. Nesouhlas nebo volba jiné alternativy nemusí být  již předem považovány za neposluš-

nost, vzdor nebo zbytečnost. 

 

K upevnění sebedůvěry dětí  slouží zejména pohybové aktivity, hry a hraní. Optimální se jeví spon-

tánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů pedagogů, kdy dětem je poskytována možnost 

volby samostatné činnosti i její  obtížnosti. Dítě ví, že si samo může vybrat a vyzkoušet své síly. Je 

nutné, aby motivace k činnosti vycházela z dítěte a byl respektován jeho zájem, aby pohybová činnost 

vycházela z vnitřní motivace, z potřeby pohybu, z potřeby zjistit, co umím. V nesoutěživém pro-

středí, bez potřeby předhonit kamaráda je tělesný rozvoj provázený vědomím odpovědnosti za své 

zdraví. Dítě je motivované a  vzniká posléze i trvalá  potřeba pocitu libosti z naplnění potřeby pohybu. 

 

Umění realisticky odhadnout své síly, nepřeceňovat ani nepodceňovat své síly, je prevencí nejen 

úrazů, ale i posílení pevného postoje vůči budoucím stresům, neúspěchům i pádům, které nepřipra-

vení jedinci později mnohdy řeší zástupným způsobem: agresí,  zneužíváním drog, alkoholu  nebo 

jiným negativním způsobem. 

 

Realizaci spontánních pohybových  aktivit napomůže skromnější vzhled školních zahrad, bez okras-

ných trávníků a záhonů,  ale s dostatečným vybavením umožňujícím odstupňovanou škálu pohybo-

vých aktivit. A samozřejmě spolupráce s rodiči, kteří chápou a akceptují tuto formu pohybu.  

 

 

1.3.  Seberozvíjení 

 

Osobní zkušenost a prožitek dítěte dávají vznik základním kompetencím, které mají děti v oblasti 

zdravého životního stylu a prevence získat. Základní kompetence jsou utvářeny jako  znalosti, do-

vednosti a postoje. 

 

Mezi základní osvojené kompetence předškolních dětí   a současně i kompetence v oblasti prevence   

patří 

 

 znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí, znát důsledky požívání některých 

látek pro zdraví 

 

 rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví 

 

 zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit 

 

 napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky  (zdravá výživa a 

životospráva) 

 

 mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka 

(cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků) 

 

 vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné 

 

 znát pravidla společného soužití ve skupině 

 hodnotit své chování i chování druhých 

 mít a hájit vlastní názor 

 

 akceptovat kompetentní autoritu 

 

 vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav 



 

 přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy 

 

 vědět, že je více možností řešení konfliktů 

 

 kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad 

 

 chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role 

 

 spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí 

 

 

Pokud nejsou osvojeny uvedené ochranné kompetence, jsou tyto děti zasaženy v pozdějším ob-

dobí  různými nežádoucími  jevy, jako je  agresivita, nekázeň, nesnášenlivost, neschopnost řešit pro-

blémy, stres a  frustrace, dochází i k sebepoškozování dětí. Důsledkem je poté náchylnost ke zneuží-

vání medikamentů, drog, alkoholu, šikana, násilí, vandalismus,  xenofobie apod. 

 

Potřebné seberozvíjení dítěte je vytvářeno osobní zkušeností dítěte. Je podporováno zejména pro-

žitkem během hry. Společný prožitek ze hry je uznáván jako významný faktor sociálního učení. Op-

timální činností pro hry a hraní jsou přirozené situace skutečného světa. Děti si rády hrají na to, co 

vidí dělat dospělé a tím, že takovouto činnost zkouší, získávají sebevědomí. Hra by neměla být do-

spělými příliš organizována, měla by se uplatnit kreativita dětí, jejich vzájemná komunikace, radost, 

tvořivost a  estetické podněty i nácvik řešení konfliktů. Dospělí jsou pozorovatelé, partneři ve hře a 

rádci. Motivace k těmto činnostem musí vycházet z dítěte a musí být respektován jeho zájem. Pak 

nedochází ani k nedostatečné ani nadměrné stimulaci dětí. Dospělý pomáhá organizovat činnost, ale 

nevnucuje ji. Výsledkem je i pohoda a zdravé partnerské vztahy ve škole. 

 

Prožitkové učení, kdy dítě se prožitkem a zkušeností učí samo a spontánně  je vlastní předškolnímu 

věku. Nikdy později již dítě nepracuje samo na sobě s takovou intenzitou a efektivitou. Dítě přiroze-

nými cestami sbírá a zpracovává zkušenosti. Zkušenosti získává především tím, že něco dělá a to co 

dělá, prožívá. Mentalitě předškolního věku není vlastní organizované, hromadné vyučování frontální 

metodou. Není proto vhodné vyrábět speciální protidrogové či jiné preventivní  programy pro před-

školní věk. 

 

Sociální hry a hraní rolí navozují modelové situace. Nabízejí bezděčné učení s možností zařadit se 

mezi své vrstevníky v dětské skupině a budovat mezi nimi své postavení. Učí ohleduplnosti, spole-

čensky přijatelnému způsobu řešit konflikty a spory, spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě a dětské 

skupině. V dítěti se vytváří  pocit základní jistoty, že takovýto svět je správné místo pro život a dítě 

je v pohodě. Výsledkem je nastavení dětské psychiky, které lze vyjádřit větou „ já jsem správný a  na 

správném místě„. V dospělosti se tomu pak říká zdravé sebevědomí, optimismus, pozitivní myšlení. 

Dobrou aktivitou je mimo námětové hry i  společná stavba nebo společná kresba na jeden námět. 

Společná kresba není součtem kreseb jednotlivců. Při kresbě jednotlivci reagují jeden na druhého a 

podle toho je kresba rozvíjena. Při společných stavbách děti diskutují, hledají a navrhují řešení. Do-

spělého potřebují jen jako rádce a diváka. 

 

Rozvoj společenských vztahů a komunikační dovednosti podporuje vhodně i dramatická výchova. 

V předškolním věku je třeba věnovat pozornost dramatickému vyjadřování představ, pěstovat doved-

nosti vyjádřit své pocity. Formou dramatu lze děti postavit do situace, kdy individuálně reagují – 

lhostejně, zvědavě, se zájmem, konstruktivně. Tyto dramatické  prožitky dětí, které nejsou v průběhu 

hry pedagogem ovlivňovány, jsou později základem pro vzájemné  vysvětlování, objasňování a od-

povědi na otázky. Ze strany dospělého tedy nejsou   pouze předávány  již hotové poznatky prostřed-

nictvím poučování a vysvětlování. Nedochází k příliš racionálnímu, hotovému a uzavřenému výkladu 



světa. Nejde o to naplnit dětskou mysl, ale probudit aktivní zájem dítěte objevovat a uplatnit a 

ukázat co umí, zvládne a dokáže. 

 

Hrově motivované činnosti dramatické, námětové a konstruktivní slouží k osvojování pojmů a po-

znatků zdravého životního stylu. Realizace v činnostech, které odpovídají seberozvíjecím  potřebám 

dětí, prevence poškození zdraví a zdravý životní styl   jsou smyslem výchovně vzdělávací práce 

s dětmi, jež umožní dětem osvojit si prvky prevence.  

 

Znovu je dobré zdůraznit, že prvotní je iniciativa dítěte. Respektování předškolního dítěte a spontánní 

hry jsou základními principy rozvoje dětí v mateřské škole. Pedagog by měl vést výchovnou práci 

skrytě ale cíleně a dát dětem základy prosociálního chování a tedy i  prevence šikany, násilí a jiných 

sociálně patologických jevů. 

Výchovná práce, jejíž smysl spočívá v prožitku dítěte a ne pouze v přípravě na školu, plní podmínku 

k vytvoření správných kompetencí ke zdravému životnímu stylu a tím i k prevenci společensky ne-

žádoucích jevů. Mateřská škola si tak neklade cíle, které by nevycházely z potřeb dětí. Pobyt v tako-

véto mateřské škole je zdravý a je zdrojem pohody. 

 

 

1.4.  Věkově smíšené třídy. 

 

Vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování je velmi přirozeně dosažitelné ve věkově 

smíšených třídách dětí. Zavedení věkově smíšených tříd, kde jsou děti ve věku od 3 do 6 let, není 

přímým požadavkem programu, ale velmi se osvědčilo. 

 

Heterogenní skupina je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Nenaplňují 

se úvahy o tom, že by  starší děti zaostávaly. Starší děti ve smíšené třídě jsou samostatnější, mají pocit 

důležitosti a odpovědnosti. Mladší napodobují starší kamarády. Věkově smíšené složení tříd vý-

znamně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou k sobě  ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat, 

nevyskytují se projevy agrese. Jejich hra je tvořivá, s prvky fantazie, schopností kooperace, jsou ko-

munikativní k sobě vzájemně i k dospělým, jsou pozitivně naladěny. Umí vyjádřit svůj názor a zdů-

vodnit svůj postoj a rozhodnutí.  

 

Věkově smíšené třídy  mají své přednosti i pro rodiče dětí. Tak jako nejmenší děti tvoří ve třídě 

menšinu a rychle zapadnou do vytvořené hierarchie  a vžitých pravidel, tak i rodiče nových dětí se 

snadno vpraví do nových podmínek, rychle se zorientují a zapojí se v rodičovské skupině úplně stej-

ným mechanismem jako děti. Mateřská škola se tak podílí na vytváření postojů ke zdravému život-

nímu stylu a prosociálního klimatu nejen u dětí, ale i na  pozitivní změně postojů u dospělých rodičů. 

  

 

1.5.  Rodiče, mateřská škola a prevence 

 

Již léta se za kardinální nedostatek všech preventivních aktivit považuje nezájem a minimální spolu-

práce rodičů. Veškeré snahy o zapojení rodičů na úrovni základních a středních škol vyznívaly v lep-

ším případě  jako nedostatečné, ve většině případů jako marné. Je to dáno celkovým odtažitým vzta-

hem rodičů a školy, což je velký problém, na kterém se podílí obě zúčastněné strany. 

 

Situace na úrovni mateřských škol je příznivější, což je dáno jednak větším zájmem rodičů o dítě 

předškolního věku a zejména  denním kontaktem učitelek s rodiči. Zde je místo k založení pozi-

tivních a přirozených vztahů ke škole ze strany rodičů, tady je řešení problému, kterým je  malý zájem  

a informovanost rodičů o prevenci společensky neakceptovatelných jevů. 

Vztah školy a rodičů by měl být pokládán za ukazatel kvality mateřské školy. Způsob organizace 

života v mateřské škole je podmínkou dobrého růstu zdravé generace. Jen tak zabráníme tomu, aby 



do první třídy základní školy vstupovaly děti s docela slušnou zásobou vzorců chování, které mají 

daleko do ideálu. 

 

Rodinná výchova je základ, na kterém škola staví. Občas je třeba tyto základy více či méně poo-

pravit, na některých nelze stavět vůbec. Některá rodina uplatňuje nadměrnou péči, někde jsou kladeny 

neodpovídající požadavky na dítě. Někdy je dítěti naopak dána naprostá volnost, někde je malá péče 

zdůvodněná nedostatkem času nebo  je malý zájem o dítě. To vše ztěžuje orientaci dětí v životě a 

jejich pozitivní socializaci. 

 

Tato situace klade vysoké nároky na profesionalitu a lidskou kvalitu pedagogů. Při nevstřícném po-

stoji rodiny je možnost mateřské školy přispět ke zdravému rozvoji dětí velmi ztížena. To vše jsou 

kořeny toho, na co se společnost někdy tak velmi licoměrně ptá. „ Kde se v dnešních dětech a mládeži 

bere to, že je tak hrozná?„ Ona pije alkohol, kouří, bere drogy, pere se, šikanuje, fláká se, krade, loupí 

snad i vraždí, neposlouchá, lže, chodí za školu. 

 

Kde se to v nich bere? Proč s tím škola něco neudělá? Rodiče vkládají do  dětí  své schopnosti i 

neschopnosti, talent nebo jeho nedostatek, vytrvalost nebo nevytrvalost a zejména svůj vzorec cho-

vání. Mateřská škola může při dobré spolupráci s rodinou mnoho již založených rizikových prvků 

chování eliminovat. Při nezájmu školy i rodičů se ale  již v prostředí mateřské školy často  vyskytne 

násilí,  šikana, omezování práv, agrese, a ponižování. Že  se s těmito sociálně patologickými jevy 

setkáváme již v prostředí nejmenších, je smutnou skutečností. 

 

Navození otevřeného  a oboustranně prospěšného vztahu s rodiči je proces, do kterého jsou rodiče 

vtahováni prostřednictvím dětí. Pohodové, otevřené klima v mateřské škole, dítě aktivní, samostatné 

a  sebejisté, zlepšuje spolupráci s rodiči a jejich podporu školní práce a samozřejmě rodiče zpětně 

pozitivně ovlivňuje. 

 

 

 

 

1.6.  Stát, obec a mateřská škola. 

 

 

Předškolní vzdělávání je dnes vnímáno mimo jiné také  jako důležitý počátek pozitivního sociali-

začního procesu, který je významný pro další rozvoj dětí a jejich společenské začlenění. To jsou 

hlavní důvody, proč je v současné době tato oblast  předmětem aktuálního zájmu a je státem podpo-

rována. 

 

Je tím zároveň naplňována i Úmluva o právech dítěte a  strategický program Světové zdravotnické 

organizace pro Evropu Zdravý pro všechny ve 21. století, jeho  Cíl 3 Zdravý začátek života. Mezi 

vyjmenovanými prostředky, kterými má být splnění tohoto úkolu dosaženo je uvedena i zdravá ma-

teřská škola. Program obsahuje i další cíle, které se zdravým životním stylem a prevencí prolínají. Cíl 

11 Zdravější životní styl, Cíl 12 Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem a Cíl 13 

podmínky a příležitosti pro zdraví. 

  

Obecní zastupitelstva mají vytvářet podmínky pro programy pro zdraví v MŠ, čímž současně napl-

ňují i cíle preventivní. Snad představitelé místní samosprávy pochopí a dají přednost zdravému vývoji 

nejmladších občanů před neefektivními a  značnými výdaji na škody vzniklé v důsledku působení 

sociálně patologických jevů (škody způsobené vandalismem, násilím, zneužíváním drog, málo efek-

tivní prevencí ve školách apod.). 

 



Předškolnímu vzdělávání je ze strany MŠMT věnována významná pozornost   při tvorbě nového 

školského zákona. Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání stát (ministerstvo) stanovuje 

požadavky na výchovu a vzdělávání na tomto stupni škol.  

 

 

2.  Vymezení obsahu a formy prevence při  naplňování Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání  

 

Z pohledu systémového je optimální využít pro oblast prevence na úrovni mateřských škol školní 

vzdělávací programy, které budou zpracovávány v návaznosti na Rámcový program pro před-

školní vzdělávání, který stanovuje konkrétní vzdělávací cíle a vzdělávací obsah, který by měl být 

povinně zakomponován ve školních vzdělávacích programech. 

 

Rámcový program pro předškolní výchovu umožňuje, aby každá škola, resp. pedagogický sbor, jaká-

koliv odborná pracovní skupina, profesní sdružení nebo jednotlivý pedagog mohli uplatňovat svou 

pedagogickou autonomii a s jeho pomocí zpracovávat své vlastní školní či třídní vzdělávací pro-

gramy, které by při zachování společného rámce, co nejlépe odpovídaly konkrétním možnostem ma-

teřských škol i různým potřebám dětí. 

 

Zpracovaný školní program je pak zárukou dosažení cílů výchovně vzdělávacího procesu a získání 

základních dovedností, poznatků, zkušeností a postojů (kompetencí). Preventivní program pro ma-

teřské školy je přirozenou součásti školního vzdělávacího programu. 

 

Rámcový program velmi podrobně pojednává o zásadách a formách optimálního předškolního vzdě-

lávání a výchovy, která vede k žádoucím kompetencím. Zabývá se specifikou předškolního vzdělá-

vání a  rámcovými  vzdělávacími cíli. Dále pak oblastmi předškolního vzdělávání, podmínkami a 

evaluací. Pro oblast prevence je dobře využitelná zejména kapitola týkající se psychosociálních pod-

mínek a spoluúčasti rodičů na vzdělávání dětí. 

 

K praktické aplikaci a realizaci  metod a cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání lze 

využít programu Škola podporující zdraví, který je garantovaný Státním zdravotním ústavem. Filo-

sofie a program Školy podporující zdraví je zcela v souladu s principy prevence sociálně patologic-

kých jevů v resortu školství, i když jde samozřejmě nad její rámec.  

 

„ Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole„ je modelový program a metodika využitelná pro 

tvorbu Školních programů v mateřských školách a současně k naplnění zásad Strategie prevence so-

ciálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období 2001 – 2004. 

 

3.  Preventivní program pro mateřské školy 

 

V případě dětí předškolního věku je v podstatě vhodnější mluvit o preventivním působení v mateř-

ských školách. Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte, kdy si dítě prostřednic-

tvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu 

odpovědnost a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se je chápána jako předpoklad odpo-

vědného jednání. Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. 

 

Není třeba vytvářet specifický program, který by předal dětem předškolního věku větší objem kon-

krétních informací o drogách, alkoholu, jiných škodlivých látkách a jevech. Ani u starších věkových 

kategorií dětí nebyly takovéto nekomplexní  postupy účinné. Není vhodné frontální metodou realizo-

vat preventivní programy pro mateřské školy. 

 



Optimálním preventivním působením je důsledná  realizace Rámcového programu pro před-

školní vzdělávání. Využít lze vedle programu Škola podporující zdraví v MŠ i další z  možností 

moderní pedagogiky. Podněty vycházející z reformních systémů, jako je škola waldorfská, daltonská 

apod. Lze využít i podnětů z řady dalších aktivit např. vzdělávacího programu „Dokážu to“ nebo 

programu „Začít spolu“. 

 

Robert Fulghum: 

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE 
O všechno se rozděl. 

Hraj fér. 

Nikoho nebij. 

Vracej věci tam, kde jsi je našel. 

Uklízej po sobě. 

Neber si nic, co ti nepatří. 

Když někomu ublížíš, řekni, promiň. 

Před jídlem si umyj ruce. 

Splachuj. 

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. 

Žij vyrovnaně -  trochu se uč a trochu přemýšlej  

a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj 

a hraj si a pracuj. 

Každý den odpoledne si zdřímni. 

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, 

chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 

 

3.1. Sociálně - právní ochrana dětí 

 

Zákon č.359/1999 Sb. o sociálně -  právní ochraně dětí  vymezuje základní zásady sociálně – právní 

ochrany dětí; v oblasti sociálně patologických jevů zejména v § 6 - 9 . Opatření na ochranu dětí, 

preventivní a poradenská činnost jsou dány § 10–14. Povinnosti státních orgánů, dalších právnických 

a fyzických osob a pověřených osob jsou dány v  § 53. 

Ve školách a školských zařízeních se právní odpovědnost týká zejména  výskytu drog, násilí a šikany. 

V případě drog se jedná o kategorii tzv. nelegálních  omamných a psychotropních látek. 

 

Šikana 
 

Dochází – li k šikanování dětí v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost za vzniklou újmu škol-

ské zařízení. V případě právní subjektivity nese odpovědnost škola, v případě opačném zřizovatel 

školy. Odpovědnost ředitele školy nebo pedagoga tím samozřejmě není vyloučena, mohou být posti-

ženi pracovněprávně. 

 

Na školském zařízení může rodič nebo zákonný zástupce šikanovaného dítěte požadovat náhradu 

škody jak  na věcech (roztrhané, zničené, ztracené  oděvy, školní pomůcky apod.), tak i na zdraví 

(újma fyzická či psychická). 

 

Odpovědnost rodičů může být stanovena v souladu s trestním zákonem, který stanoví odpovědnost 

rodičů, kteří zanedbávají výchovu dětí. Podle trestného činu ohrožování mravní výchovy lze postih-

nout rodiče, jejichž děti se dopouštějí protispolečenských  a  asociálních jednání. 

 

Odpovědnost pachatelů šikany je dána věkem. Dítě mladší 15 let nemůže být trestně postiženo. To 

neznamená, že nezletilec se nemůže dopustit jednání, které nebýt toho, že nedosáhl potřebného věku, 

by bylo trestně postižitelné a splňovalo znaky trestného činu. 



 

Nelze tedy  využít sankce ve smyslu trestního ani přestupkového práva. Ale i umístění dítěte v ústavu 

může být dostatečnou hrozbou a sankcí za asociální jednání. Je proto na školských zařízeních, aby 

pečlivě sledovala chování dětí, za které nesou i právní odpovědnost, a v případě, že se nezletilec 

dopouští takto negativního chování, vyvodila důsledky – pohovory s rodiči, zajištění účasti odbor-

ného pedagogicko-psychologického pracovníka, spolupráce s institucemi obce a okresu zajišťujícími 

sociálně-právní ochranu dítěte event. podání návrhu na stanovení dohledu nad chováním dítěte, umís-

tění dítěte v ústavu. 

 

 

4.2. Spolupráce s Policií ČR 

 

Spolupráce s Policií ČR je potřebná v rámci prevence sociálně patologických jevů a mnohdy i  při 

řešení problémů vzniklých v souvislosti s těmito jevy ve školách a školských zařízeních. V návaz-

nosti na zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí upravuje Závazný pokyn Policejního 

prezidenta č. 179/ 2000 systém práce a postupy policistů v oblasti preventivně výchovného působení 

na děti a mládež a v oblasti odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané 

na mládeži. 

 

 

 

 

4.2.1. Spolupráce s Policií ČR v rámci prevence sociálně patologických jevů 

 

Se sociálně patologickými  jevy, mezi které patří i problematika zneužívání návykových látek, násilí 

a šikana, se setkáváme ve větší či menší míře  na všech stupních škol i ve školských zařízeních. 

Z tohoto důvodu by měla být  navázána spolupráce s Policií ČR včas a nikoliv až při řešení problémů 

spojených s výskytem těchto jevů. 

 

Vedení školy by mělo spolupracovat s obvodním oddělením Policie ČR podle místa příslušnosti 

školy. Škola by měla navázat kontakt jednak s náčelníkem tohoto oddělení a s policistou s územní 

odpovědností v místě školy. Ve škole by měla být dostupná telefonní čísla, kam se v případě nutnosti 

obrátit a mělo by  být dopředu dohodnuto jak postupovat v případě zjištění závažných sociálně 

patologických jevů. 

 

Škola by v rámci preventivních programů a projektů měla být v kontaktu s Preventivní informační 

skupinou Policie ČR (PIS), která je zřizována u okresních či městských ředitelství Policie ČR. Čin-

nost těchto skupin je informační a poradenská. Při plánování, tvorbě a realizaci preventivní strategie 

své činnosti vycházejí tyto skupiny z bezpečnostní situace příslušné oblasti, ze znalosti trestné čin-

nosti motivované mimo jiné obchodem s drogami, delikty spojenými s alkoholovou i nealkoholovou 

toxikománií, hracími automaty apod. Adresář viz.: www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adre-

sar.html 

 

Škola při znalosti situace v regionu a místě může pak optimálně přizpůsobit nebo aktualizovat své 

preventivní programy a využít lektorských služeb policistů v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů. 

 

4.2.2. Spolupráce s Policií ČR při výskytu drog, násilí a šikany 

 

Spolupráce s policií je nutnou součástí řešení situací spojených s výskytem drog ve školách a škol-

ských zařízeních a při výskytu forem násilí a šikany  naplňujících skutkovou podstatu podezření na 

spáchání trestného činu.  

http://www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adresar.html
http://www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adresar.html


 

Při závažné trestné činnosti policisté ze základních (místních, obvodních) útvarů Policie ČR  při pro-

věřování a dokumentování deliktů dětí a mládeže postupují zjištěné poznatky službě kriminální poli-

cie, přičemž úzce spolupracují s jejími specialisty (např. s pracovištěm Kriminalistické techniky a 

expertiz při určování drog apod.). 

 

Při šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a ke zjištění důkazních prostředků, berou 

policisté zvláštní ohled na děti do věku 15 let tak, aby nebyl nepříznivě ovlivněn jejich duševní a 

mravní vývoj. Závazný pokyn policejního prezidia řeší možnost účasti či neúčasti třetí osoby při slu-

žebních úkonech včetně zákroků vedených proti osobám mladším 15 let. 

 

Identifikace a ukládání látek 

 

Obdrží-li nebo zjistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu, v přítomnosti 

dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku vypíše datum, čas a místo 

zajištění látky. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová ji  do školního trezoru. Poté je bez-

odkladně třeba vyrozumět Policii ČR. Ta provede další úkony ke zjištění, o jakou látku se jedná. 

Identifikaci provede vždy policie, v žádném případě pedagog a to ani chemik. 

Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka  (stejným způso-

bem uložená) přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, protože u řady látek jsou známy účinné 

protijedy. Další postup týkající se identifikace látky zajistí ošetřující lékař ve spolupráci s Policií ČR. 

 

Spolupráce s rodiči 

 

V případě výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo školském zařízení je třeba eliminovat 

to, aby oznámení rodičů škole o výskytu těchto problémů, mělo někdy i velmi nepříznivý dopad pro 

rodinu. To souvisí především s doposud častou nepřipraveností pedagogů  na odborné řešení těchto 

problémů. 

 

Je velmi neodpovědné  a nebezpečné pokud škola při řešení těchto záležitostí nedostatečně spolupra-

cuje s rodiči, někdy i z falešné  potřeby nepoškodit kredit školského zařízení. Problémy spojené s dro-

gami, násilím, šikanou a dalšími asociálními jevy je třeba řešit ve vzájemné spolupráci s rodiči, nej-

lépe podle předem dohodnutých postupů.  

 

Vždy je vhodné, když se řešení každého jednoho konkrétního  problému, účastní ze strany školy  více 

pracovníků. I v případě opakovaného nezájmu rodičů o řešení problému po oznámení školy,  je 

vhodné sepsat o tomto protokol, podepsaný dvěma školskými pracovníky.  

 

V žádném případě nelze nechat děti, aby řešily problém, sami mezi sebou, což je někdy považo-

váno za dobré řešení v případě šikanování.  Pokud vznikne ve skupině šikana, je tato skupina natolik 

nemocná, že není schopna náhledu a nalezení řešení. Falešná solidarita, snaha nebýt „bonzák“, strach 

a mnoho jiných faktorů ze strany dětí brání často tomu, aby šikana byla odhalena rodiči nebo učiteli 

odhalena. Je třeba na šikanu myslet a sledovat jak komunitu dětí, tak možné přímé i nepřímé známky 

šikany. 

 

Šikana je velmi náročný problém k řešení. Pokud škola nemá odborné zkušenosti s jejím řešením, je 

třeba okamžitě vyhledat odborníka, který by s třídním učitelem spolupracoval. Vždy je nutné do pro-

gramu řešení šikany zapojit rodiče nebo je alespoň informovat o průběhu nápravy. Neodborný zásah 

v problematice šikany může být velkým zlem, může ještě více poškodit oběť nebo posílit a zhoršit 

šikanování.  

 
 



 

PŘÍLOHA 

 

První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem 

 

Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog 

 

Návykové látky,  zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního jednání. Je třeba 

zachovávat následující pravidla: 

 

- logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při otravě návyko-

vými látkami a alkoholem  nelze příliš spoléhat na komunikaci s poškozeným 

 

- intoxikovaní zejména drogami často prudce  reagují na neverbální komunikaci; je vhodné pokud 

možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší hlasové poloze 

 

- odklad přivolání lékařské pomoci může člověka vážně ohrozit na zdraví nebo životě; důvodem 

k okamžitému odbornému zákroku je i pouhé  podezření z otravy. 

 

 

První pomoc při otravě návykovými látkami 

 

Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko. Maximální do-

statek čerstvého vzduch je třeba zajistit zejména, když k otravě došlo vdechováním škodlivých látek. 

Pokud možno je třeba opatřit informace o látce (nebo látku), která byla požita. Informace (látku) 

předejte přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, u řady látek jsou známy účinné protijedy.  

 

Než přijde lékař 

Důležité je odlišit jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit, zda je intoxikovaný při vědomí nebo 

v bezvědomí 

 

Při vědomí – k otravě došlo ústy 

- podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce) 

- vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná zranění 

- opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

 

Při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím 

- zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná zranění 

- opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

Zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. 

Při bezvědomí 

 

Nikdy nepodávat nic ústy! Nesnažit se vyvolávat zvracení! 

 

- položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk 



- sledovat dýchání – při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a odstraněním 

zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) a zahájit dýchání z úst do úst  

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná zranění 

- opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

 

 

Specifika otrav u různých návykových látek 

 

Alkohol 

U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. Nepodceňujte těžší 

opilost a volejte lékaře. 

 

Marihuana a hašiš 

Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba  pod vlivem drogy neublížila sobě 

nebo druhému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto, že po odeznění účinků drogy přetr-

vávají duševní problémy. 

 

Halucinogeny ( tripy) 
Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou postižení jednat velmi 

agresivně, nesmyslně a nebezpečně. Poměrně časté jsou úzkostné stavy a pocity pronásledování 

(pozor na pády z oken). Lékařská pomoc je naléhavě nutná. 

 

Pervitin 

I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, protože i zde je riziko nesmyslného a nebezpečného 

jednání. Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace. 

 

Opioidy (heroin) 
Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek na dýchání. Časté je bezvědomí a zá-

stava dechu. Účinky se někdy podobají těžké opilosti. 

 

Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla, lepidla) 

Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami, při silné otravě může rychle dojít k zástavě dechu a 

bezvědomí. 

 
 

V Hodkovicích nad Mohelkou 1. 9. 2020                                      Mgr. Irena Ryplová, ředitelka 

 

 

 

 

 

 

             


