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PONUKA PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT PRE MATERSKÉ ŠKOLY 

šk. rok 2015/2016 

Názov programu/aktivity Popis programu/aktivity Cieľová skupina Časový harmonogram 

Univerzálna sociálna prevencia – dlhodobé preventívne programy 
Srdce na dlani 
 
 

Dlhodobý výchovno-preventívny 
program rozvoja multikulturálnej 
tolerancie proti násiliu 
v kolektívoch edukačných 
zariadení akreditovaný MŠ SR 
pozostáva z 25 lekcií. 
Miesto realizácie: triedy MŠ. 

naši predškoláci september 2015 – jún 
2016 
(po dohode s MŠ - vždy 
v rovnaký deň v týždni 
a v rovnakom čase) 

Zippyho kamaráti 
(plánujeme zaradiť) 

Dlhodobý výchovno-preventívny 
program, ktorý v 24 lekciách 
posilňuje sociálne zručnosti, 
empatiu, schopnosť zvládať 
emócie a riešiť konflikty. 
Miesto realizácie: triedy MŠ. 

naši predškoláci október 2015 – jún 2016 
(začiatok realizácie je viazaný 
na získanie osvedčenia 
o absolvovaní vzdelávania) 

(po dohode s MŠ - vždy 
v rovnaký deň v týždni 
a v rovnakom čase) 

Preventívne aktivity v exteriéri 
Priprav sa na cestu 
(dopravná výchova) 

Etapová hra s niekoľkými 
stanovišťami, pri ktorej si deti 
v malých skupinách formou 
plnenia jednoduchých úloh 
zopakujú vedomosti a zručnosti v 
oblasti bezpečného pohybu na 
cestných komunikáciách. 
Miesto realizácie: vonkajšie 
priestory pri MsP Sereď. 

všetci naši 
škôlkari 

september/október 2015 
máj/jún 2016 
(realizácia je závislá od 
počasia) 

Psíček šteká „hav, hav, 
hav“, pekne hlasno na 
pozdrav 

Aktivita realizovaná pri príležitosti 
svetového dňa zvierat v spolupráci 
s OZ Spokojný pes. Na 4 
tematických workshopoch sa deti 
oboznámia so životom psov 
a starostlivosťou o psíkov ako aj 
o povinnostiach, ktoré majú 
majitelia psov. 
Miesto realizácie: Zámocký park.  

všetci naši 
škôlkari 

18.9.2015 a / alebo 
25.9.2015 
(realizácia je závislá od 
počasia) 

Besedy, rozprávanie s deťmi  
Vianoce bez popálenia Rozprávanie o zábavnej 

pyrotechnike a bezpečnosti jej 
použitia. 
Miesto realizácie: priestory 
školského dvora MŠ, súčasťou je 
nácvik manipulácie s prskavkami. 

deti zo strednej 
a veľkej skupiny 

december 2015 

Bezpečné návyky (bezpečný 
pohyb na cestách, 
bezpečné hranie, bezpečný 
kontakt so zvieratami, 
bezpečný kontakt 

Formy práce: diskusia, hranie rolí, 
nácvik, videoprojekcia, práca 
s metodickými pomôckami, 
pracovné listy. 
Miesto realizácie: trieda MŠ 

všetci naši 
škôlkari 

do dohode kedykoľvek 
počas školského roka 
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s neznámymi, sociálna 
nerovnosť a tolerancia...) 

Poznámky:  

Ponúkané preventívne aktivity (ak nie je uvedený predpokladaný termín realizácie) realizujeme v priebehu celého 
školského roka po prejave záujmu zo strany predškolského zariadenia a po dohode termínu realizácie. Všetky 
ponúkané preventívne aktivity sú realizované bezodplatne. 

V prípade záujmu o zaradenie niektorého z ponúkaných programov či aktivít do plánu preventívnych aktivít MŠ, 
prosíme o spätnú informáciu o Vami vybraných tematických okruhoch a kontaktnej osobe, s ktorou je možné 
komunikovať o harmonograme realizácie (v termíne do 14.9.2015). Ďakujeme. 

Do dlhodobých programov prebiehajúcich počas celého školského roka budú zaradené štyri MŠ, ktoré ako prvé 
prejavia záujem o realizáciu, s preferenciou MŠ, v ktorých dlhodobý program ešte nebol realizovaný. 

Kontaktná osoba zo strany MsP Sereď: Mgr. Karin Kapustová, PhD. – oddelenie kriminálnej prevencie, t.č. 
0911374860 (159, 031 7892541, 0903 43 47 68), e-mail: prevencia@sered.sk. 
 

 

 

v Seredi, dňa 27.08.2015 

Vypracovala: Mgr. Karin Kapustová, PhD., oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď 
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