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ÚVOD 

Obdobně jako v předchozích letech, také v tomto školním roce je Minimální preventivní 

program zaměřen na budování a posílení zdravého životního stylu dětí, které jsou umístěny 

v našem zařízení – na pracovišti Velké Meziříčí se jedná o dívky ve věku od ukončení školní 

docházky (15 -)16 let do doby zletilosti, tj. do 18 let (a ve výjimečných případech i déle), 

s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo vydaným předběžným 

opatřením. Minimální preventivní program se v našem případě tedy spíše zaměřuje na prevenci 

sekundární, neboť děti umístěné na pracovišti již mají zkušenosti – a mnohdy bohaté – 

s nejrůznějším spektrem sociálně patologických jevů (zneužívání alkoholu, návykových látek, 

záškoláctví, šikana, trestná činnost …), nelze však také pominout prevenci primární, která je 

v našem případě zaměřena spíše na předcházení problémům spojeným s odchodem do 

samostatného života po ukončení pobytu v ústavním zařízení (hledání zaměstnání, samostatné 

bydlení, jednání na úřadech, hospodaření s finančními prostředky ….). Dále v rámci prevence 

pracujeme na budování zdravých sociálních kontaktů a interakcí. Vedeme děvčata ke slušnosti 

mezi sebou i vůči svému okolí. 

 

 

VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

Cílovou skupinu Minimálního preventivního programu na našem pracovišti tvoří: 

- všechny děti umístěné na našem pracovišti 

- pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci našeho pracoviště 

- rodiče (příp. pěstouni či jiné osoby) dětí umístěných na naše pracoviště 

- širší veřejnost 

 

CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

Cíle dlouhodobé 

- prohlubovat povědomí umístěných dětí o sociálně patologických jevech, jejich 

možných důsledcích 

- prohlubovat povědomí dětí o zdravém životním stylu 

- prohlubovat právní vědomí 

- posilovat komunikační dovednosti a zdravé sebevědomí, zkvalitnit komunikaci mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými 

- řešit problémy adekvátní a nenásilnou formou 

 

- prohloubení spolupráce mezi pedagogickými pracovníky (učitelé – vychovatelé – 

asistenti pedagoga – psycholog – speciální pedagog) 

- průběžné vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů 

- pravidelné supervize  

- další prohloubení spolupráce s rodiči umístěných dětí 



- intenzivní spolupráce se sociálními kurátory, soudy a dalšími institucemi  

Cíle střednědobé 

- využívání služeb externích odborníků  

- vytvoření pozitivního klimatu v jednotlivých výchovných skupinách a školních třídách 

- týmová spolupráce při řešení problémů dětí 

- prezentace aktivit zařízení (www stránky, místní příp. regionální tisk) 

- poskytování dostatečně širokého spektra nabídky volnočasových aktivit 

Cíle krátkodobé 

- týmová spolupráce při řešení aktuálních problémů a problémových situací 

- týmová spolupráce při poskytování podpory v adaptaci na podmínky našeho zařízení 

nově příchozím dětem 

- týmová spolupráce při stabilizaci dětí po útěku 

- týmová spolupráce na řešení stále se rozšiřujícího problému - zneužívání návykových 

látek 

 

REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

Metody a formy realizace 

Minimální preventivní program je pravidelně realizován v úzké spolupráci školy a mimoškolní 

výchovy.  

Ve školní výuce budou využívány zejm.: 

- výklad, samostatná a skupinová práce, projektové vyučování, práce s internetem, DVD, 

práce s knihou 

- besedy, přednášky, exkurze 

- třídní akce 

Mimoškolní výuka využívá  

- skupinové akce 

- besedy, přednášky, exkurze 

- individuální a skupinové rozhovory, skupinová sezení 

- spoluspráva dětí 

- široká nabídka volnočasových aktivit (výtvarných, sportovních, kulturních aj.) 

- zátěžové akce 

Nedílnou součástí je dále 

- individuální a týmová práce s problémovým dítětem  

- účast pedagogických pracovníků na seminářích a supervizích 

- pravidelný kontakt s rodiči umístěných dětí (telefonicky, osobně, písemně) 

- den otevřených dveří 



Předpokládaný časový harmonogram 

Časový harmonogram jednotlivých preventivních aktivit není záměrně přesně stanoven. 

Prevence v nejširším slova smyslu se prolíná všemi činnostmi, školní i mimoškolní výchovou. 

Pravidelné zájmové a sportovní aktivity dětí, kterou jsou součástí denního a týdenního 

programu zařízení, tvoří základní pilíře MPP. 

Minimální preventivní program na pracovišti Velké Meziříčí předpokládá uspořádání 

následujících akcí: 

- pracovní pobyt na hradě Veveří – tradiční třídenní pobyty (podzim + jaro) 

- beseda s pracovníky PMS 

- beseda s obvodní lékařkou 

- beseda s gynekoložkou 

-beseda s vězni a dozorem z věznice Kuřim 

- beseda s krizovým centrem Spondea o domácím násilí 

-beseda s centrem Anabell o poruchách příjmu potravy 

- beseda na téma bezpečné chování na internetu 

- tradiční Vánoční besídka 

- divadelní představení na téma manipulace a šikana 

- zátěžový pochod 

- beseda s centrem Podané ruce 

- sportovní den  

- další sportovní a kulturní aktivity 

 

- prezentace zařízení – pravidelné návštěvy v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí, 

v zařízení Nesa, uspořádání vánoční besídky, pořádání Dětského dne apod. 

- spolupráce s dalšími zařízeními pro výkon ústavní výchovy – uspořádání sportovního dne, 

účast na ZOH, LOH a dalších sportovních či jiných akcích, na kterých se děti vzájemně 

potkávají 

 

 



Kontakty s jinými organizacemi 

Realizace Minimálního preventivního programu předpokládá také v letošním školním roce 

úzkou spolupráci s dalšími organizacemi, nelze ji zajistit pouze z vlastních zdrojů. Již tradičně 

jsou to: 

- Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou 

- Úřad práce Velké Meziříčí 

- týdeník Velkomeziříčsko 

- denní stacionář NESA 

- Dům pro seniory  

- státní hrad Veveří 

- ekologické centrum Chaloupky 

- neziskové organizace jako Podané ruce, Spondea, Anabell 

- a další. 

V rámci prevence dále samozřejmě spolupracujeme také s lékaři (obvodní lékař, gynekolog, 

psychiatr), sociálními kurátory, policií; úzká spolupráce je i s dalšími výchovnými zařízeními. 

 

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ PROGRAMU 

Stěžejní část Minimálního preventivního programu je financována z vlastního rozpočtu 

výchovného ústavu. Akce s vyšším finančním rozpočtem (sportovní den, den otevřených dveří) 

využívají dále finančních prostředků ze sponzorských darů. 

 

ZÁVĚR 

Minimální preventivní program je nedílnou součástí práce ve výchovném ústavu. Účastní se ho 

děti umístěné v zařízení, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, rodiče i odborníci 

z nejrůznějších oblastí. 

Preventivní program bude v průběhu školního roku monitorován metodikem prevence a dle 

aktuálních potřeb upravován a doplňován. Na konci školního roku bude vyhodnocen a s jeho 

výsledky budou seznámeni pedagogičtí pracovníci na místní pedagogické radě. 

 


