
10. PREVENTIVNÍ PROGRAM 
 
Robert Fulghum: 
„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE“ 

 
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. 
 
 
 
 
V případě dětí předškolního věku je v podstatě vhodnější mluvit o preventivním působení. 
Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte, kdy si dítě prostřednictvím 
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 
odpovědného jednání. Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. 
 
 
Optimálním preventivním působením je důsledná realizace Rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání.  
 
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 - k upevnění sebedůvěry dětí slouží zejména 
pohybové aktivity, hry a hraní. Dítě ví, že si samo může vybrat a vyzkoušet své síly.  
 



• 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 - osobní zkušenost a prožitek dítěte dávají vznik základním kompetencím, 
které mají děti v oblasti zdravého životního stylu a prevence získat 

 

• motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům 
 

• rozvoj tvořivosti a estetického cítění 
 

• systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní 
prevence 

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


