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Minimální preventivní program 
Mateřské školy Rymice – pro školní roky 2020  -  2023 
 
Máme zpracován Školní vzdělávací program  /ŠVP/. 
Naše mateřská škola pracuje podle programu “Kurikulum podpory 
zdraví v mateřské škole“, které vychází z programu „Mateřská škola 
podporující zdraví“. 
 
Oblast  sociálně  patologických  jevů   naplňujeme  kompetencemi člověka  
podporujícího  zdraví. Cílové  kompetence – Kompetence podpory  zdraví  
u  dítěte  na konci předškolního období / 6-7 let/, které vedou ke klíčovým 
kompetencím – Kompetencím dospělého člověka podporujícího zdraví. 
 
Kompetence dospělého člověka podporujícího zdraví /klíčová 
kompetence 1/ 
  

1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a 
prevence nemoci.  

 
Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období – 
cílová kompetence  dítěte ke klíčové kompetenci 1: 
 
1/1  Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.    
 
1/2  Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale  
        také duševním, a že tyto potíže spolu mohou souviset. 
                                                                                          
1/3   Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má  
        vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví.   
 
1/4   Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, 
        přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat.  
                                                                                       
1/5   Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, 
        dovede se ptát. 
 
1/6  Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které  ničí   
        zdraví a  zkracují  život  člověka / cigarety,  alkohol,  drogy,    hry  
        na automatech/.   
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1/7  Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků  
       /pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství,  
       sociálního zázemí, životní úrovně.   
 
 
 
 
Kompetence dospělého člověka odporujícího zdraví /klíčová kompetence 
2/ 
 

2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou.  
 
Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období – 
cílová kompetence dítěte ke klíčové kompetenci 2: 
 
2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje,  
       nebo poškozuje.   
 
2/2  Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět     
       ve vztahu ke zdraví.   
 
2/3  Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit.   
 
2/4  Chápe, že když je člověk nemocen /krátkodobě, dlouhodobě, 
       akutně, chronicky/, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a 
       které patří k jeho životu.   
 
2/5  Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví    
       ostatních, přírody.   
 
2/6  Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. 
        
 
 
 
Kompetence dospělého člověka podporujícího zdraví /klíčová 
kompetence 3/ 
 
 

3. Dovede řešit problémy a řeší je. 
 
Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období – 
cílová kompetence dítěte ke klíčové kompetenci 3: 
 
3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat.   
 
3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit                 
       o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí.   
  
3/3  Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.   
 



3/4  Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného 
       života dítěte svého věku.   
 
3/5  K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, 
       nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný.  
 
3/6  Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu  
       problémů může řešit více způsoby.  
 
3/7  Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. 
 
 
 
 
Kompetence dospělého člověka podporujícího zdraví /klíčová 
kompetence 4/  
 

4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života. 
 
 
Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období – 
cílová kompetence dítěte ke klíčové kompetenci 4:  
 
4/1  Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. 
                                                                                         
4/2  Dovede označit svoje potřeby /tělesné, psychické, sociální,  
       etické/, přizpůsobit jim své chování.   
 
4/3  Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.  
                                                                                         
4/4  V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá    
        konkrétní důsledky svých činů, svého chování.  
 
4/5  Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá 
       u ní, dokončuje ji.   
 
4/6  Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.   
 
 
 
Kompetence dospělého člověka podporujícího zdraví /klíčová 
kompetence 5/ 
    
     5. Posiluje duševní odolnost. 
 
 
Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období – 
cílová kompetence dítěte ke klíčové kompetenci 5: 
  
5/1  Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své     
       identitě, vlastnostech /temperament/, sklonech a schopnostech.        



 
5/2  Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu, nebo 
       okolí.   
 
5/3  Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek 
        přispívají k dobré náladě a spokojenosti.   
 
5/4  Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je roz- 
       poznávat a pojmenovat.   
 
5/5  Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 
                                                                                       
5/6  Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové  
       situace.   
 
5/7  Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě    
       pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit.  
 
5/8  Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.   
 
5/9  Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky.     
        
 
 
 
Kompetence dospělého člověka podporujícího zdraví /klíčová 
kompetence 6/ 
 
     6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. 
 
 
Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období – 
cílová kompetence dítěte ke klíčové kompetenci 6: 
 
6/1  Má vytvořené základní návyky společenského chování. 
                                                                                    
6/2  Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 
                                                                                                                    
 6/3  Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. 
 
6/4  Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině 
       dětí.   
 
6/5  Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 
                                                                               
6/6  Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého,  
       dbá pravidel soužití.   
 
6/7  Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet pro- 
       středí pohody.   
 



Kompetence dospělého člověka podporujícího zdraví /klíčová 
kompetence 7/ 
 
     7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví  
         všech. 
 
 
Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období – 
cílová kompetence dítěte ke klíčové kompetenci 7: 
 
7/1  Chce poznávat své okolí, svět.  
 
7/2  Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími.                                                                                         
 
7/3  Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba,  
       zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a   
       potřeby druhých.   
 
7/4  Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 
 
7/5  U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně   
       odlišné způsoby jejich uspokojování.   
 
7/6  Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.   
 
7/7  Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou  
       i živou.   
 
7/8  Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji   
       nepoškozuje.   
   
 
Kompetence člověka podporujícího zdraví naplňujeme každodenně při 
činnostech s dětmi.  
 

 

V rámci dalšího rozvoje mateřské školy se zaměříme na: 
 

- podporu   rozvoje   multikulturní   výchovy    -    pro   děti   s   NZČJ   
(vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka) během 
předškolního vzdělávání 

- zrekonstruovat budovu bývalé jídelny na třídu, ložnici pro MŠ, 
popřípadě další možnosti využití volného místa (např. venkovní 
pracovní dílnu…) 

- postavit nový zahradní domeček k uložení hraček a zahradních 
pomůcek                                                                                                     

- dokončit panel zručnosti (ve spolupráci s rodiči) 
 



- ve spolupráci s rodiči vyrobit hmyzí domeček 

 

-    vysadit s dětmi různé druhy bylinek, vyřešit umístění truhlíků na 

bylinkovou zahrádku 

-    rozšířit další možnosti aktivit dětí na školní zahradě vytvořením 

hmatové louky 

- promyslet využití dlažby  k podpoře spontánního pohybu dětí 

(zakreslením  značek, motivační obrázky...) 

 

- spolupracovat na projektech s Muzeem Kroměřížska 

 

- spolupracovat se složkami v obci formou drobných projektů 

 

 
 
                                                                          Zpracovala: Leona Rousová 
                                                                           učitelka MŠ 
 
V Rymicích 1. 9. 2020    
Aktualizováno: 31.8.2021                        Schválila: Mgr. Lenka Veselá 
                                                                           ředitelka školy 


