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Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve 
škole

Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a 
život znehodnocujících závislostí a jevů

Charakteristika programu
Program je zpracován v souladu se Školním kurikulem podpory zdraví v MŠ U

Pramene  a  vychází  z filozofie  podpory  zdraví.  MŠ  je  vnímána  jako  partner  a
doplňující prvek rodinné výchovy. MŠ podporující zdraví chápe zdraví jako prioritní
hodnotu  pro  vývoj  jedince  a  celé  společnosti.  Základním  nástrojem  eliminace
nežádoucích  projevů  chování  je  PREVENCE.  Vnímání  a  odstraňování  rizik  a
budování bezpečného sociálního prostředí pod odborným vedením je základem pro
výchovu  a  vzdělávání  dětí  ke  kompetencím,  které  budou  významné pro  budoucí
zdravý  a  plnohodnotný  život  v dospělosti.  Děti  se  mají  naučit  postojům,  které
spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.
 Všechny  činnosti  v MŠ,  organizace  dne,  provozu,  účinná  motivace,  stejně  jako
bezpečné  prostředí  a  zaměstnanci  školy  jsou  stěžejními  prvky,  které  pomáhají
utvářet u dětí zdravé vzorce chování a tím ho vedou ke zdravému životnímu stylu,
který chápeme jako neúčinnější formu prevence sociálně-patologických jevů.
Zároveň i motto našeho ŠVP, kdy se z pramínku poznání každého jedince výchovou
a  vzděláváním  stává  řeka  poznání,  svou  podstatou  vystihuje  naši  snahu  o
předcházení těmto jevům.

P – POCIT BEZPEČÍ A JISTOTY
R – RESPEKTOVÁNÍ
A – AKTIVITA
M – MOTIVACE
Í – INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
N – NASLOUCHÁNÍ
E – EMPATIE
K – KOMINUKACE

Proč preventivní program?
Již  děti  předškolního  věku  se  setkávají  s nezdravým  životním  stylem,
s nedodržováním nebo porušováním sociálních norem a etických hodnot. Primární
preventivní  péče  je  tedy  velmi  důležitou  součástí  vzdělávacích  aktivit.  Adekvátně
věku předkládaná vzdělávací  nabídka pomáhá utvářet již  od útlého věku žádoucí
vzorce chování.

Analýza výchozího stavu
K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů slouží:
- monitoring klimatu třídy učitelkami
- rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci
- dotazníky pro rodiče
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- spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, SPC, sociální  pracovník -
OSPOD).

Cíle minimálního preventivního programu
Dlouhodobé cíle:

 zvyšování odolnosti dětí vůči společensky nežádoucím jevům
 učení dětí rozpoznat společensky nežádoucí jevy a nepodlehnout jim, pokud

se s nimi v budoucnu setkají
 naplňování kompetencí podpory zdraví a zdravého způsobu života
 navození  atmosféry  důvěry  a  vzájemného  respektu  mezi  dětmi,  rodiči  a

zaměstnanci školy
 navození příznivého klimatu školy, třídy
 spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního

stylu
 poskytování poradenských služeb rodičům, pedagogům
 kladné  postoje  učitelek  k problematice  prevence  společensky  nežádoucích

jevů
 vzdělávání učitelů v oblasti prevence

Krátkodobé cíle:
 vyhledávat jedince, rodiny, které potřebují pomoc v krátkodobém plánování
 stanovit  vhodně cílenou motivaci  a metody práce,  které budou respektovat

specifika třídy a potřeby jedince
 organizovat  řízené  a  spontánní  aktivity  tak,  aby  byl  dostatečný  prostor

k individuálním činnostem
 rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi dětmi
 pravidelně se setkávat za účelem stálého a včasného monitorování klimatu

tříd, zjišťování problémů k řešení – pedagogové tříd a vedení MŠ
 sdílet mezi pedagogy zkušenosti vycházející z praxe a dalšího vzdělávání

Zásady efektivní primární prevence

 zásada včasného začátku (formování osobní orientace, postojů a názorů)
 zásada komplexnosti (spolupráce školy, rodiny a široké veřejnosti)
 zásada přiměřenosti (preventivní působení přizpůsobit věku dítěte)

Organizace prevence
Preventivní opatření stavíme na základních principech a zásadách MŠ podporující
zdraví:

P1 Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a
světa

 respektovat  přirozené  potřeby  dětí,  reagovat  na  ně  a  napomáhat  v  jejich
uspokojování

 mít na zřeteli negativní důsledky manipulace v různých podobách a vyvarovat se jí
  předcházet přetěžování, frustraci, zaměřit se na kvalitu
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P2  Rozvíjení komunikace a spolupráce

 vést děti k větší samostatnosti a odpovědnosti při řešení konfliktů, dávat možnost
pocítit přirozený důsledek

 posilovat sebeovládání, zvyšovat odolnost vůči úzkosti a stresu.
 konflikty řešit konstruktivně, s tím, koho se týkají, více komunikovat, diskutovat
 akceptovat názory druhých, jak děti, tak dospělí
 vést děti k upevnění důvěry v sebe, umět říci „NE“

Z1  Učitelka podporující zdraví

 podílet se na zpracování a realizaci programu prevence sociálně patologických
jevů

 spolupracovat s ředitelkou při výskytu nežádoucích projevů chování
 diagnostikovat vztahy mezi dětmi
 motivovat k vytváření podmínek a vnitřních pravidel v souladu se školním řádem,

vytvářet bezpečnou atmosféru a pozitivní klima
 spolupracovat s rodiči
 zpracovávat zprávy o dětech pro odborníky a sociální pracovníky

Z2  Věkově smíšené třídy

 vést děti ke spolupráci a komunikace mezi sebou vzájemně
 vést děti k ohleduplnosti
 podporovat kolektivního ducha 
 umožňovat integraci postižených dětí a jejich přirozené začlenění do kolektivu
 podporovat u dětí toleranci k jinakosti, brát ji jako samozřejmost /cizinci, romské

děti, děti s SVP, handicapem/

Z3  Rytmický řád života a dne

 ve třídách pracovat s pravidelně se opakujícími činnostmi a rituály
 dát dětem prostor pro samostatné rozhodování, pro výběr
 maximálně respektovat potřeby dětí

Z4  Tělesná pohoda a volný pohyb 

 vytvářet dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu ve vyhovujícím prostředí
 zařazovat individuální i skupinové zdravotní cviky, dechová cvičení
 dbát na pravidelné střídání činností a odpočinku
 otužovat děti a udržovat jejich dobrý zdravotní stav

Z5  Zdravá výživa

 vést děti ke zdravému životnímu stylu přijímáním zdravé a hodnotné stravy
 vést děti k ochutnávání zdravých, pro ně neznámých jídel
 učit děti o nezdravých potravinách a jejich vlivu na zdraví
 seznamovat  děti  s látkami  a  potravinami  ohrožujícími  zdraví  člověka  /alkohol,

kouření, drogy, léky-v neúměrné míře../

Z6  Spontánní hra

 dávat dětem dostatek prostoru pro hru a podporovat jejich kreativitu 
 podporovat prožitkové učení dítěte



Mateřská škola U Pramene 13, 370 06, České Budějovice

 navozovat modelové situace v sociálních hrách, hraní rolí
 podporovat dramatické vyjadřování představ
 vést děti k vytváření a dodržování pravidel i mezi sebou
 pozorovat děti při hrách, jak, s čím a s kým si hrají

Z7  Podnětné věcné prostředí

 poskytovat dětem takové pomůcky a materiály, které budou podporovat jeho
kreativitu a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti

 mít  na  zřeteli  fyzikálně-chemické  a  biologické  vlivy  prostředí  a  kontrolovat
vhodnost a nezávadnost prostředí /alergie, chronická onemocnění/

Z8  Bezpečné sociální prostředí

 vytvářet v MŠ bezpečné prostředí, plné důvěry, přátelské atmosféry
 snažit se vytvářet pohodovou atmosféru na třídě a předcházet stresovým situacím
 seznamovat děti s riziky kontaktu s neznámými, cizími lidmi
 v případě objevení či podezření na výskyt šikany postupovat následovně:

a/ rozhovor s rodiči šikanovaného dítěte
b/ šetření situace: rozhovor s dítětem, kterému je ubližováno /oběť/–o samotě

 s dítětem, které ubližuje /agresor/
 s dalším útočníkem
nalezení vhodných svědků

c/ zavedení ochranného režimu oběti
d/ práce se skupinou–KK, DK, dramatizace příběhů, četba příběhů, rozbor
e/ rozhovor s rodiči dítěte /agresora i oběti/

Možné znaky šikanování:
 Dítě je v průběhu dne často osamocené, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
 Při týmových hrách bývá jedinec volen do skupiny mezi posledními.
 Při volných hrách vyhledává blízkost učitelů.
 Má-li dítě promluvit před třídou, je nejisté, ustrašené.
 Dítě působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči, stává se uzavřeným.
 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.
 Zašpiněný nebo poškozený oděv.
 Stále postrádá nějaké své 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:
 Posměšné poznámky na adresu dítěte, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování,

hrubé žerty na jeho účet.
 Kritika  dítěte,  výtky  na  jeho  adresu,  zejména  pronášené  nepřátelským  až

nenávistným nebo pohrdavým tónem.
 Příkazy,  které dítě dostává od jiných spolužáků,  zejména pronášené panovačným

tónem.
 Skutečnost, že se dítě spolužákům podřizuje.
 Honění, strkání, šťouchání, které třeba není zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť

neoplácí.
 Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

Rodiče dětí by si měli všímat především těchto možných příznaků šikanování:
 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
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 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volny čas apod.
 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).
 Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno i pozorovat strach.
 Ztráta chuti k jídlu.
 Dítě chodí domů ze školy hladové.
 Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
 Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 Dítě bývá doma smutné či apatické, nebo se objevují výkyvy nálad.
 Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 Dítě  je  neobvykle,  nečekaně agresivní  k  sourozencům nebo jiným dětem,  možná

projevuje i zlobu vůči rodičům.
 Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se

zůstat doma.
 Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem

apod.)

Z9  Participativní a týmové řízení

Ředitelka mateřské školy:
 je  přímo odpovědná za  prevenci  a  za  řešení  zjištěných nežádoucích  projevů

rizikových forem chování
 vytváří podmínky pro předcházení nežádoucích projevů chování:

- koordinuje  zpracování,  kontroluje  realizaci  a  vyhodnocuje  prevenci
nežádoucích jevů

- zapracovává aktuální problémy výskytu rizikového chování do Školního řádu
- podporuje týmovou spolupráci pedagogů a ostatních zaměstnanců MŠ
- spolupracuje s odborníky
- koordinuje  další  vzdělávání  pedagogů  v oblasti  prevence  sociálně

patologických jevů

Z10 Partnerské vztahy s rodiči

 seznamovat  rodiče  se  základními  cíli  prevence sociálně  patologických jevů a
nežádoucích projevů chování dětí v MŠ (třídní schůzky)

 spolupracovat s rodiči v důvěrné a partnerské atmosféře
 chránit a nezasahovat do soukromí rodiny
 nabízet besedy, přednášky pro rodiče k dané problematice
 včasně informovat rodiče o změnách chování jejich dětí
 poradenství v oblasti spolupráce rodičů s MŠ a odborníky

Syndrom týraného a zneužívaného dítěte:
Dítě  nejčastěji  poškozují  jeho  rodiče  a  další  členové  rodiny,  pokud  jsou  k  dítěti

necitliví  a  bezohlední  a pokud je  podřizují  nebo využívají  k  uspokojení  vlastních  potřeb.
Takové chování můžeme chápat jako zneužití fyzické síly nebo psychické nadřazenosti a
moci dospělého nad podřízeným a závislým dítětem. Na dítěti jsou pozorovatelné změny,
např:  stísněnost  a nezájem o dění  kolem sebe,  úzkost  a vyděšené reakce v přítomnosti
konkrétních  dospělých  osob,  lhostejné  postoje  typu  „mě  je  to  jedno“,  agresivita  vůči
vrstevníkům,  potíže  v soustředění,  poruchy  příjmu  potravy  –  přejídání  x  odmítání  jídla,
sebepoškozování,  modřiny,  otoky  částí  těla,  stopy  po  svazování,  stopy  po  popálení
cigaretou…atd.
Fyzické (tělesné) týrání a jeho rozpoznání:

a) aktivní (bití a jiné agresivní formy napadání dítěte)
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b) pasivní
Některé známky zanedbávání: trvalý hlad, podvýživa, chudá slovní zásoba, špatná hygiena,
zkažené zuby a časté záněty dásni, dítě není očkované proti nemocím, nevhodné oblečení
vzhledem k počasí, vyčerpanost, přepracovanost, s dítětem se nikdo neučí, nezajímá se o
jeho školní povinnosti
Některé projevy zanedbávaného dítěte: má chudé nebo velmi špatné vztahy s rodiči; touží
po citu a pozornosti jakéhokoliv dospělého (nedělá rozdíly mezi blízkými a cizími lidmi, vrhá
se k cizím dospělým, odešlo by s nimi); je neobvykle unavené až apatické, někdy naopak
nezvládnutelné; všechno jí hltavě a hladově; má výrazné potíže se soustředěním; zdráhá se
odcházet domů; houpá se, cucá věci nebo prsty, kýve hlavou; žebrá o jídlo nebo jiné věci..

Cílem je předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit pokračování a zabránit
rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociálních a psychologických následků.

Primární  prevencí  je  posilování  sebevědomí  dítěte,  schopnosti  říci  „NE“,
podpoře  funkčních  vztahů,  učení  řešení  konfliktů  nenásilným  a  bezpečným
způsobem.

Z11  Spolupráce MŠ a ZŠ

 spolupracovat s partnerskými ZŠ v Č. Budějovicích a okolí
 spolupracovat se školním psychologem ze ZŠ Pohůrecká
 seznamovat se s preventivními programy základních škol /Pohůrecká/

Z12   Začlenění MŠ do života obce

Oblast školství, spolupráce s různými subjekty 
 zřizovatel MŠ Statutární město Č. Budějovice
 KÚ Jihočeského kraje 
 Pedagogicko-psychologická poradna Nerudova, České Budějovice
 SPC /Arpida, Štítného, Zachariášova…atd./
 Policie ČR
 instituce  poskytující  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  v oblasti

prevence sociálně patologických jevů
 ošetřující lékaři
 spol. Zkus to zdravě – prevence soc. patol. jevů, program „Zdravík a Jedlík“
 spolupráce se Střední zdravotnickou školou Č. Budějovice – preventivní program

se studentkami

Vzdělávání pedagogických pracovníků

 Kurzy,  jednorázové  semináře a  besedy dle  aktuální  nabídky  Institucí  a
organizací poskytujících vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických
jevů, metod vzdělávání dětí s poruchami chování a dle finančních možností
MŠ. /viz plán DVPP/

 Samostudium k dané problematice (Informatorium, publikace, internet)

Evaluace preventivního programu

Ředitelka:
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hospitační  a  kontrolní  činnost,  pohospitační  pohovory  na  pedagogické  radě
zakotvení hodnocení výsledků plnění programu do vlastního hodnocení školy (dle
struktury projednané na pedagogické radě)  
Ředitelka + učitelky:
pololetní  hodnocení  výsledků a úspěšnosti  projektu hodnocením klimatu na třídě,
jednotlivých činností,  posuny v postojích dětí k problémovým situacím, projevy dětí
v třídním společenství  
 

Kompetence podpory zdraví - prevence rizikového chování /z ŠVP/
Podrobněji a konkrétněji je problematika prevence rizikového chování 
zapracovávána do třídních kurikul jednotlivých tříd podle oblastí v ŠVP.

Podtéma: Identita „Takový jsem já–malý hrdina“
1/2  VNÍMÁ,  ŽE  ČLOVĚK  MŮŽE  MÍT  POTÍŽE  SE  ZDRAVÍM  TĚLESNÝM,  ALE  TAKÉ
DUŠEVNÍM A ŽE TYTO POTÍŽE SPOLU MOHOU SOUVISET. 
2/3 CHÁPE, ŽE ZDRAVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOST A MUSÍ JE CHRÁNIT.
3/2  VÍ,  ŽE KDYŽ ŘEŠENÍ  PROBLÉMŮ PŘESAHUJE JEHO SÍLY,  MÁ SE OBRÁTIT  O
POMOC NA OSOBU ZE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ.
3/7 NEMÁ OBAVU ZE ZMÉNY, PŔIJÍMÁ JI JAKO BĚŽNOU SOUČÁST ŽIVOTA.
4/6 UMÍ VYJÁDŘIT, CO SE MU LÍBÍ, CO NE, VYSVĚTLIT PROČ.
5/4  CHÁPE,  ŽE  LIDÉ  MAJÍ  RŮZNÉ  POCITY,  EMOCE  A  CITY,  DOVEDE  JE
ROZPOZNÁVAT A POJMENOVAT
5/8 DOVEDE POŽÁDAT O POMOC, KDYŽ JE V NOUZI.
6/2 JE OCHOTNO VYSVĚTLOVAT SVŮJ NÁZOR I NASLOUCHAT DRUHÝM. 

Podtéma: Společenství „To je moje velká rodina“
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). 
2/4  CHÁPE,  ŽE  KDYŽ  JE  ČLOVĚK  NEMOCEN  (KRÁTKODOBĚ,  DLOUHOFDOBĚ,
AKUTNĚ,  CHRONICKY),  NEMŮŽE DĚLAT ŘADU VĚCÍ,  KTERÉ DĚLÁ RÁD A  KTERÉ
PATŘÍ K JEHO ŽIVOTU.
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.
4/6 UMÍ VYJÁDŘIT, CO SE MU LÍBÍ, CO NE, VYSVĚTLIT PROČ
5/6 KOMUNIKUJE, DOKÁŽE SE DOHODNOUT I V PŘÍPADĚ PROBLÉMOVÉ SITUACE.
6/3 DOVEDE SE VYJÁDŘIT A DOMLUVIT S DĚTMI A S DOSPĚLÝMI. 
7/2 PROŽÍVÁ VZTAH K LIDEM, SOUNÁLEŽITOST S RŮZNÝMI SPOLEČENSTVÍMI

Podtéma: Aktivita „Všechno chci vyzkoušet“
1/3 ROZUMÍ TOMU, ŽE ZPŮSOB, JAKÝM SE ČLOVĚK CHOVÁ A ŽIJE, MÁ VLIV, ŠPATNÝ
NEBO DOBRÝ, NA JEHO ZDRAVÍ.
2/2 ROZLIŠUJE DOBRO A ZLO A DOVEDE OBĚ ETICKÉ KATEGORIE VIDĚT VE VZTAHU
KE ZDRAVÍ. 
3/3 ROZVÍJÍ SVÉ POZNÁVACÍ FUNKCE A DOVEDNOSTI
4/3 ODHADUJE RIZIKA OHROŽUJÍCÍ JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST.
4/4 V BĚŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH PŘEDVÍDÁ NÁSLEDKY A PŘIJÍMÁ KONKRETNÍ
DŮSLEDKY SVÝCH ČINŮ, SVÉHO CHOVÁNÍ. 
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5/1 POZNÁVÁNÍM SEBE SAMA VYTVÁŘÍ PRAVDIVÝ OBRAZ O SOBĚ, O SVÉ IDENTITĚ,
VLASTNOSTECH (TEMPERAMENT), SKLONECH A SCHOPNOSTECH. 
5/7 MÁ ZVNITŘNĚNOU POTŘEBU ŘÁDU, AKTIVNĚ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ PRAVIDEL.
PŘIJATÁ PRAVIDLA SE SNAŽÍ PLNIT

Podtéma: Změny v     přírodě „Rád objevuji svět“  
2/1 VNÍMÁ, ŽE VŠECHNO NA SVĚTĚ MÁ VZTAH KE ZDRAVÍ, BUĎ HO PODPORUJE,
NEBO POŠKOZUJE.
5/9 DOVEDE ZVLÁDNOUT JEDNODUCHÉ ZÁTĚŽE A PŘEKÁŽKY.
7/6 MÁ ZÁJEM POCHOPIT JEVY KOLEM SEBE, PTÁ SE.
7/8 OCHRAŇUJE PŘÍRODU, CÍTÍ K NÍ ODPOVĚDNOST A ÚMYSLNĚ JI NEPOŠKOZUJE.

Podtéma: Zdravý životní styl „Chci se naučit, jak mám zdravě žít“
1//1 MÁ ZÁKLADNÍ POZNATKY O LIDSKÉM TĚLE A JEHO HLAVNÍCH FUNKCÍCH. 
1/4 ROZLIŠUJE LIDSKÉ AKTIVITY NA TY, KTERÉ MOHOU ZDRAVÍ ČLOVĚKA, PŘÍRODY
PODPOROVAT A TY, KTERÉ MOHOU ZDRAVÍ POŠKOZOVAT. 
1/6 MÁ VYTVOŘENU PŘEDSTAVU O POJMU ZÁVISLOST A O VĚCECH, KTERÉ NIČÍ
ZDRAVÍ  A  ZKRACUJÍ  ŽIVOT  ČLOVĚKA  (CIGARETY,  ALKOHOL,  DROGY,  HRY  NA
AUTOMATECH). 
2/6 MÁ VYTVOŘENU PŘEDSTAVU O ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVĚ.
4/2 DOVEDE OZNAČIT SVOJE POTŘEBY (TĚLESNÉ, PSYCHICKÉ, SOCIÁLNÍ, ETICKÉ),
PŘIZPŮSOBIT JIM SVÉ CHOVÁNÍ.
5/3  CHÁPE  ŽE  TĚLESNÁ  AKTIVITA,  ZDRAVÁ  VÝŽIVA,  SPÁNEK  A  ODPOČINEK
PŘISPÍVAJÍ K DOBRÉ NÁLADĚ A SPOKOJENOSTI.

V Českých Budějovicích dne 1.2.2021

Vypracovala ve spolupráci s pedagogickým kolektivem: 

Bc. Alena Irholcová            
      ředitelka   MŠ
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