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Projekt Dětské skupiny Rybičky  

„Prevence rizik u dětí předškolního věku“  

 

Prevence je latinského původu a znamená opatření učiněná předem, včasnou obranu nebo 
ochranu.  

 

Prevence rizik dětí předškolního věku a mladších je nedílnou součástí Plánu výchovy a péče 
Dětské skupiny Rybičky (dále jen DSR). V raném věku dítěti nestačí k porozumění jen 
verbální komunikace. K osvojení si informace či dovednosti je pro dítě velmi důležitá forma 
prožitku, nacvičování informace i získání praktických zkušeností nejlépe v rámci hry. Dětská 
skupina pracuje s dětmi od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Je tedy nutné, 
přizpůsobit podání informací způsobem přijatelným k mentálnímu věku dítěte a jeho chápání. 
Partnerem, kterému dítě důvěřuje, je jeho rodič a osoba blízká, takto můžeme nazvat i pečující 
osobu DSR. 

 

Záměr: záměrem tohoto projektu je zapojení rodiče jako partnera do této výchovy 
a ve vzájemné spolupráci dosáhnout u dítěte získání klíčových kompetencí vztahujících 
se k ochraně zdraví a jeho bezpečnosti. Nabídnout rodičům odborné a praktické informace 
k ochraně sebe i dítěte. 
 

(Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti). 
 

Analýza stávajícího stavu: děti v předškolním věku nemají dostatek zkušeností, a proto jsme 
často svědky jejich neuváženého jednání. V rámci Plánu výchovy a péče DSR informujeme 
děti o nebezpečných situacích. Dostupným způsobem prakticky nacvičujeme chování 
v situacích, které mohou dítě ohrozit.  
 

Cíl: rozvíjet u dětí povědomí o nebezpečí a riziku, které z něho vyplývá, umět ho vyhodnotit 
a vyhnout se mu. Globálně směřovat děti k návykům správného chování, dodržování zásad 
v běžném životě, tak aby nedocházelo k ohrožení jejich zdraví. Podporovat zájem o tuto 
tématiku v rodinách. Společně působit preventivně a snažit se předcházet rizikům. V případě 
ohrožení zdraví nebo života dítěte v době pobytu v DSR, zajistit co nejvíce informací pro 
složky integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Součástí projektu je Základní 
zdravotní a kontaktní karta dítěte. Zákonný zástupce dítěte tak bude mít možnost 
prostřednictvím pečující osoby poskytnout potřebné informace složkám IZS. Vzor karty 
je součástí tohoto projektu viz. příloha č. 1. 
 

Časový harmonogram: celoroční projekt. 
 

Cílové skupiny: děti navštěvující DSR, zákonní zástupci dítěte. 

 

 

Plán aktivit: v rámci setkání DSR s rodiči začlenit aktivity na témata ochrany zdraví 
a bezpečnosti, setkání se složkami IZS, exkurze. Teoretická a praktická výuka rodičů v první 
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pomoci zejména u dětí v rámci Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické 
záchranné služby Jihočeského kraje. 
 

Očekávané výstupy dítěte: 
 Získání povědomí o ochraně svého těla. 
 Vnímat souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. 
 Vhodně reagovat v situacích, kdy hrozí riziko. 
 Zajímat se o druhé. 
 Uplatňovat osvojené preventivní způsoby chování v každodenním životě. 
 Chápat, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat. 
 S pomocí dospělého se zorientovat v novém prostředí. 
 Hodnotit své zážitky. 
 Dovést se zapojit do práce ve skupině. 
 Rozvíjet verbální schopnosti. 
 V běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky. 
 Vážit si práce a úsilí druhých. 

 

Očekávané výstupy zákonných zástupců: 
 Uvědomit si, jak je důležitá prevence rizik při ochraně zdraví. 
 Upevnit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví sebe i dítěte. 
 Vhodně reagovat v situacích, kdy hrozí riziko. 

 

 

Seznam použitých zkratek: 
DDDV – Domov důchodců Dobrá Voda 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

DSR – Dětská skupina Rybičky 

 

 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Základní zdravotní a kontaktní karta 
 



Příloha č. 1 Prevence rizik u dětí předškolního věku

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

DATUM NAROZENÍ

ALERGIE

NEMOCI OD KDY?

DÁVKA DÁVKOVÁNÍ

POŘADÍ VZTAH TELEFON

1

2

3

4

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SVÝM PODPISEM 
STVRZUJE, ŽE ZDE UVEDL PRAVDIVÉ 

INFORMACE O SVÉM DÍTĚTI podpis zákonného zástupce dítěte

JMÉNO A KONTAKT 
NA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

KONTAKTY NA BLÍZKÉ OSOBY

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

LÉKY NÁZEV

JINÁ SDĚLENÍ

DĚTSKÁ SKUPINA RYBIČKY
Níže uvedené údaje slouží výlučně k informaci pečujících osob v Dětské skupině 

Rybičky a příslušníků složek Integrovaného záchranného systému 
ve výjimečných situacích ohrožení zdraví či ohrožení života dítěte.

ÚDAJE VYPLŇTE ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM

ZÁKLADNÍ 
ZDRAVOTNÍ 

A KONTAKTNÍ 
ÚDAJE DÍTĚTE

DATUM VYPLNĚNÍ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE


