Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace,
586 01 Jihlava

Minimální preventivní program rizikového chování

Úvod
Do prostředí mateřské školy již děti vstupují se základem z rodiny. S těmito predispozicemi
mateřská škola nadále pracuje a snaží se rozvíjet a podporovat pozitivní rysy osobnosti
každého dítěte.
Prevence rizikových forem chování v mateřské škole - oblasti





Agrese, šikana, domácí násilí, intolerance, xenofobie
Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
Týrání a zneužívání dětí
Ohrožování výchovy dítěte návykovými látkami

Koordinátor prevence




Poskytuje informační činnost zajišťováním a předáváním odborných informací o
problematice rizikového chování
Informuje o nabídkách preventivních programů a projektů
Spolupracuje s ředitelkou školy a vedoucími učitelkami v oblastech prevence

Cíl minimálního preventivního programu





Motivovat děti i dospělé ke zdravému životnímu stylu
Vytvářet bezpečné sociální klima na pracovištích – osobnostní a emočně sociální
rozvoj včetně komunikačních dovedností
Věnovat se dopravní výchově, prosociálním činnostem a prevenci dětských úrazů
Podporovat sebevzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

Podmínky



Metodická příprava a realizace preventivního programu je v kompetenci vedoucích
učitelek jednotlivých pracovišť MŠ Mozaika
Probíhá průběžně celý školní rok

Příprava preventivních činností






Znalost cílové skupiny
Zakomponování problematiky do integrovaných bloků, tematických celků
Prožitkové formy vzdělávání, besedy, programy, projekty
Metodické materiály, pomůcky, hry
Aktivity pro rodiče
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Metody a formy


Volba metod a forem práce je v kompetenci vedoucích učitelek a pedagogických
pracovníků, kteří spolupracují na tvorbě preventivního programu

Zpětná vazba



Evaluace preventivního programu- hodnocení jeho efektivity
Záznamy realizace, dokumentace k průběhu – jednotlivá pracoviště

Přehled kontaktů pro spolupráci s odborníky a organizacemi zabývajícími se primární
prevencí
PPP JIHLAVA
 Marie Vyhnanovská, Mgr. – metodik prevence


Iveta Vrbková, DiS. – sociální pracovnice

SZÚ – PORADNA ZDRAVÍ pro kraj Vysočina
 MUDr. Irena Zimenová
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, Žižkova 13, Jihlava

Koordinátorka BESIP – Veronika Vošická-Buráňová, Mgr.
POLICIE
 Tomáš Procházka, Mgr. - koordinátor prevence
VRAKBAR
 Romana Kubů, Mgr. – nabídka preventivních programů

Zpracovala:

567 572 412
vyhnanovska@pppji.cz
567 572 416
vrbkova@pppji.cz
567 574 733
irena.zimenova@szu.cz
606 631 551
nonstop linka 116 006
bkb.jihlava@bkb.cz
774 321 994
besip-kv@cspsd.cz
725 868 47
tomas.prochazka@pcr.cz
567 304 802

Bc. Iva Doležalová
Koordinátor prevence

Projednáno a schváleno: Pedagogická rada 19. 10. 2016
…………………………………………..
Mgr. Jarmila Bučková
Ředitelka školy
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