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1) ÚVOD 

 

   Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu žáků  

ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně 

komunikativních dovedností. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem 

preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků školy. 

 

   Minimální preventivní program představuje základní program prevence ve škole, jeho 

realizace je závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. Při jeho zpracování  

v podmínkách naší školy jsme vycházeli z metodického pokynu MŠMT k prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže a dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28).  

MPP zahrnuje aktivity především v oblasti prevence: 

 

- drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

- kriminality a delikvence 

- virtuálních drog a patologického hráčství 

- záškoláctví 

- šikanování, kyberšikany, vandalismu a jiných forem násilí 

- xenofobie, rasismu a intolerance 

 a jiným druhům rizikového chování 

 

 

2)  ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

 

   Ve školním roce 2018/2019  školu navštěvuje 554 žáků rozdělených do 25 tříd a 9 ročníků 

1. a 2. stupně. Na škole působí celkem 64 zaměstnanců (z toho 37 učitelů, 6 vychovatelů,  

4 asistenti pedagoga, 8 zaměstnanců školní jídelny a dalších 9 správních zaměstnanců). 

   Vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu „Vstupte s námi do světa moudrosti  

a zábavy“. 

 

Školní preventivní tým tvoří: 

 

Mgr. Radana Vařejková – metodik prevence (specializační studium) 

Mgr. Dagmar Macháčková – výchovný poradce do 30. 11. 2018 

Mgr. Vladěna Hrtáňová – výchovný poradce od 1. 12. 2018 

Mgr. Libor Slováček, MBA – ředitel školy 

 

Spolupracují:  

 

Mgr. Ladislava Koblihová a Mgr. Dagmar Hlochová – zástupkyně ŘŠ a dále jednotliví třídní 

učitelé.  

 

 



Hlavní úkoly metodika prevence: 

1) Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů 

sociálně patologických jevů a jejich řešení 

2) Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity  

a dalších sociálně patologických jevů 

3) Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik 

4) Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně 

patologických jevů 

5) Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky 

6) Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 

7) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence 

8) Poskytování informačních a metodických materiálů 

9) Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence 

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

   Od roku 1992 se škola hlásí k mezinárodnímu hnutí Na vlastních nohou, které je také 

známé pod názvem Stonožka. Prostřednictvím výtvarných prací žáků, které jsou prodávány 

po celém světě, pomáhá získávat finanční prostředky pro potřebné děti v Česku, ale hlavně v 

chudších oblastech světa.  

   Jsme součástí projektu Dobrá škola, v rámci něhož naše aktivity a snahy směřují ke 

zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. 

   Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, které navazují na probírané 

učivo nebo reagují na aktuální témata ve společnosti. 

   Každý rok pořádáme pobytový lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. - 2., 3. - 4. a 7. 

ročníku, zajišťujeme výuku plavání žáků 2. a 3. ročníku, podílíme se společně s TJ Alcedo 

Vsetín na organizaci přípravek sportovního plavání pro žáky I. stupně, pořádáme adaptační 

kurz pro žáky 6. ročníku, dějepisné exkurze pro žáky 6. až 9. ročníku a přírodopisné 

exkurze pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. 

   Na škole působí pěvecký sbor TRÁVNÍČEK, který se pravidelně zúčastňuje řady 

vystoupení a doprovodných akcí. 

   Škola pořádá každoročně mezinárodní výtvarnou soutěž, soutěž tanečních skupin 

„Tančírna" a pěveckou soutěž „Superstar" a literární soutěž „Jeden příběh dvojím perem“. 

   Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme s partnerskou školou v polské Bytomi. 

Obsahem spolupráce jsou vzájemné návštěvy, pravidelná komunikace mezi žáky obou škol  

a vzájemná účast v soutěžích. 

   Na konci kalendářního roku 2010 obdržela škola dva certifikáty. První z nich „Ekologická 

škola“ byl udělen na základě výsledků ekologického auditu, který pravidelně každé tři roky 

provádí zřizovatel. Škola byla oceněna za svůj přístup k ochraně životního prostředí. 

 

   Druhým certifikátem, který škola získala, je „Multikulturní škola“. Ten byl udělen  

na základě účasti žáků i pedagogů ve stejnojmenném projektu, který organizoval za podpory 

finančních prostředků z ESF Krajský úřad Zlín. 

   Celý projekt byl formou seminářů pro učitele a besed pro žáky zaměřen na prevenci rasismu 

a xenofobie. Měl za úkol zvýšit znalosti o jiných kulturách přímo mezi žáky a metodicky 

podpořit multikulturní výchovu rozšířením znalostí pedagogů, včetně vedoucích pracovníků. 



Volnočasové aktivity 

 

a) pravidelné: 
 

 

zájmové útvary: keramika, florbal, hudební dílna, veselá věda, zdravotnický kroužek 

 

nepovinné předměty: sborový zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarná výchova, sportovní 

hry, zájmová TV  

 

zájmové kroužky při školní družině (školním klubu): divadelní kroužek, dovedné ruce, 

angličtina, hra na kytaru, „volné“ plavání, stolní tenis, karate 

 

 

b) akce školní družiny 

 

   Kromě pravidelných a plánovaných akcí ŠD v průběhu roku nabízíme dětem řadu dalších 

přitažlivých aktivit jako sportovní a jiné soutěže, pro děti organizujeme karneval a dětský den.  

   Divadelní kroužek při ŠD opět připraví pro děti prvního stupně a rodiče představení. 

  

c) akce školního klubu 

 

   ŠK navštěvují žáci od 3. do 9. ročníku. Ve volném čase mohou žáci provozovat tyto 

aktivity: florbal, stolní tenis, šprtec, šipky, šachy, stolní fotbal, stolní hry, kulečník. Náš klub 

pořádá celou řadu turnajů (na podzim, vánoční, jarní), kterých se účastní  

i ostatní vsetínské ŠK.  

   Velký zájem je rovněž o florbal, a to jak mezi mladšími, tak i mezi staršími žáky. I v tomto 

sportovním odvětví pořádá náš ŠK několik turnajů pro žáky ostatních vsetínských ŠK. 

Spousta žáků se věnuje i stolnímu tenisu, ve kterém se taktéž zúčastní několika turnajů. 

   Ze stolních her je největší zájem o šachy, šprtec a kulečník. I v tomto odvětví jsme 

pořadateli několika turnajů. Žáci se pod hlavičkou ŠK účastní několika turnajů v šachách  

a ve šprtci. Účastní se také bowlingového turnaje či turnaje v kuželkách. 

   Pro žáky se konají také závody ve střelbě ze vzduchovky (mikulášský, májový).   

Své místo v rámci ŠK má i volné plavání, jež mají žáci možnost navštěvovat každý čtvrtek. 

   ŠK pořádá nebo se účastní celé řady jednorázových aktivit jako např. Valašské záření, Den 

bez aut, Valachiarun, Zlínský vorvaň, vánoční besídka a jarmark, školní karneval, návštěva 

Westernového městečka atd.  

 

 

Riziková místa ve škole pro výskyt nežádoucího chování u žáků: šatny, WC, vnější prostory 

školy – školní hřiště volně přístupné 

    

 

   Tématům souvisejícím s prevencí je věnován dle platných osnov čas a prostor především  

v těchto vyučovacích předmětech: 

 

 

1. stupeň - prvouka, přírodověda, český jazyk, tělesná a výtvarná výchova…  

2. stupeň - občanská výchova, výchova ke zdraví, svět práce, chemie, biologie, český jazyk, 

zeměpis, tělesná a výtvarná výchova…. 



   Preventivní témata však nezůstávají stranou ani mimo vyučování, jsou součástí celé řady 

akcí - výletů, pobytových programů, exkurzí, besed, filmových představení apod. Prostorové 

zázemí a technické vybavení školy plně vyhovuje nárokům jednotlivých preventivních aktivit. 

Ve škole je též k dispozici pravidelně aktualizovaná nabídka programů institucí působících  

v oblasti prevence. 

 

 

Témata prevence v jednotlivých předmětech: 

 

 

První stupeň 

 

Prvouka, přírodověda - zdravý životní styl, zodpovědnost za své zdraví, vztah k přírodě  

                                      a lidem 

 

Vlastivěda - národnosti a rasy, různá vyznání 

 

Český jazyk, výtvarná a pracovní výchova - osobní a mezilidské vztahy, spolupráce, tolerance 

 

 

Druhý stupeň 

 

Občanská a rodinná výchova- rozvoj osobnosti, sebepoznání a sebedůvěra, rozhodování, 

řešení konfliktů, tolerance, kooperace, etická a právní výchova, globální problémy lidstva, 

zdravý životní styl, sexuální výchova, rizikové chování, využití volného času, profesní 

příprava, člověk v mimořádných situacích 

 

 

Přírodopis - zdraví, vliv návykových látek na organismus, hygiena, stres, ekologie 

 

Zeměpis - národy, rasy, náboženství, ohniska napětí, mírová řešení 

 

Dějepis - kulturní, náboženské a etnické odlišnosti, války, mír, hrdost na vlastní národ 

  a kulturu 

 

Chemie - alkohol, drogy, otravné a jedovaté látky, vztah různých společností ke drogám 

 

Práce s počítačem - virtuální drogy, prevence gamblerství, hygiena práce s PC 

 

 

3) DEFINOVÁNÍ CÍLŮ MPP 

 

Obecné cíle:   

- optimalizace školního klimatu 

- rozvíjení individuálních schopností a dovedností žáků 

- podpora sebedůvěry žáků 

- předcházení úpadku morálních hodnot 

- výchova žáků k osobní zodpovědnosti a ohleduplnosti 

- podporovat sociální dovednosti žáků vůči tlaku vrstevnické 



skupiny 

 

 

 

Specifické cíle:      

- zvolení a podpora činnosti Školního parlamentu, účast v 

Dětském parlamentu 

- rozšíření nabídky volnočasových aktivit na škole, propagace 

nabídky jiných organizací 

- mapování situace ve třídách 

- začlenění preventivních témat do výuky 

- spolupráce na poli prevence s rodiči 

- získávání finančních prostředků na preventivní aktivity 

- vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 

- spolupráce s dalšími institucemi (PPP, Linka důvěry, 

Zdravotní ústav, PČR, Městská policie aj.) 

 

 

4) ZPŮSOB HODNOCENÍ MPP 

 

 

   Hodnotit lze pouze konkrétně stanovené cíle a aktivity, nejlépe bezprostředně po jejich 

realizaci. Jako nástroj hodnocení používáme ankety, dotazníky, rozhovory, pozorování apod. 

Nápomocen v této oblasti může být i školní časopis. Zpětnou vazbu chceme získávat nejen od 

žáků, ale i jejich rodičů a též od pedagogů. 

 

 

5) PLÁN HLAVNÍCH AKTIVIT 

 

 

A  -  obsáhnout témata prevence v rámci výuky, používat alternativní metody výuky 

               (zážitkové metody, skupinová práce, modelové situace apod.) 

 

B    - tématům prevence věnovat dostatečný prostor na nástěnkách, vývěskách, tabulích 

              apod. 

 

C  - obzvlášť na začátku školního roku podpořit zájem žáků o volnočasové aktivity  

- zpřístupnit nabídku volnočasových aktivit ve škole, Alcedu, sportovních zájmových 

  organizacích 

 - oceňovat mimoškolní činnost dětí 

  

 

D   ŠKOLNÍ PARLAMENT 

 

 - demokratizace školního prostředí 

 - posílení role Školního parlamentu a podpora jeho činnosti  

 - je též zapotřebí motivovat žáky k účasti na dění městského Dětského parlamentu  

        a k zájmu o věci veřejné. 



E  SPOLUPRÁCE S RODIČI  

 

 - informovat rodiče o preventivní strategii školy prostřednictvím třídních 

    schůzek   

 - seznámit rodiče s postupem školy v případě krizové situace 

 - možnost konzultací se školním metodikem prevence, výchovným poradcem  

        a vedením školy 

 - volba školské rady a úzká vzájemná spolupráce  

 - přizvání rodičů k účasti na preventivních aktivitách (např. na vánočním jarmarku, 

        školní akademii atd.) 

 

 

F   SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI 

(PPP, Alcedo, Azylový dům, MěÚ, Policie, Zdravotní ústav apod.)  

 

- využít nabídky besed, exkurzí, výukových programů atd.  

- spolupracovat při řešení krizových situací 

- spolupracovat na vytváření a realizaci projekt (např. činnost Školního parlamentu aj.) 

 

 

G    MAPOVÁNÍ SITUACE A ŘEŠENÍ VÝSKYTU SOC.-PATOL. JEVŮ 

 

 - spolupráce všech pracovníků školy, především třídních učitelů, dle metodických 

        pokynů 

 - za spolupráce s výchovným poradcem vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci  

        o výchovných problémech a poruchách chování 

 

 

H  VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PREVENCE 

 

 - dle aktuální nabídky (PC Zlín, PPP a další) a finančních možností  

 - účast na pravidelných schůzkách metodiků prevence  

 - účast metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků 

        na odborných seminářích 

 - zajistit prostor na vzájemné předávání zkušeností a poznatků v rámci školy 

 

 

6) VIDEOTÉKA 

 

Videomateriály související s prevencí jsou zařazeny ve školní videotéce a 

rozděleny podle vyučovacích předmětů. Umístěny jsou ve sborovně školy. 

 

 

 

   - EU - Rovné příležitosti 

   - První pomoc 

   - Relaxační cvičení 

   - Vzlety a pády - toxikomanie 

   - Jsem Rom a žiju v ČR 

   - Peer-program 



   - Peer výcvik 

   - Drogová problematika 

   - Když musíš, tak musíš 

   - Řekni drogám ne! 

   - Sociální fobie – bojím se lidí 

   - Jak ve zdraví přežít pubertu 

   - Tabu – alkoholismus 

   - Jeden svět na školách – projekt společnosti Člověk v tísni 

   - Dětství bez úrazu – kousky primáře Housky 

   - Výchovné fotoseriály na DVD – agrese, kouření, sklenička 

   - Dokumentární filmy o drogách 

   - Štěstí přeje připraveným – ochrana obyvatelstva 

 

 

7) LITERATURA 

 

Knihy a brožury se nacházejí v kabinetě školního metodika prevence. 

Seznam: 

 

Alkohol a jiné drogy - V. a I. Janíkovi, 1997 

Drogová závislost - J. Presl, Maxdorf, Praha 1994 

Drogy-poznej svého nepřítele - J. Presl, Medea kultur 

Komunikace a konflikt - V. a I. Janíkovi, 1997 

Likvidační životní styl - MUDr. Josef Richter, Medea kultur 

Nenič své chytré tělo - Claire Raynerová, Sonus Praha, 1997 

Pedagogové proti drogám - MŠMT, Praha 1999 

Praktická diagnostika... - J. Němec, I. Bodláková, Eteria, Praha 2001 

Prevence kouření - V. a I. Janíkovi, 1997 

Problematika zneužívání návykových látek - UK Praha, 1995 

Rozhodni se pro život bez drog - St. zdravotní ústav, Praha 1996 

Výchova k toleranci a proti rasismu - Tatjana Šišková, Portál, Praha 1998 

Zásady efektivní primární prevence - MUDr. K. Nešpor, MŠMT, Praha 1999 

 

  

8) PEDAGOGOVÉ SE I V LETOŠNÍM ROCE MOHOU ZÚČASTNIT 

SEMINÁŘŮ S PREVENTIVNÍ TEMATIKOU 

 

Nabídka programů pro školy: 

 

 Státní zdravotní ústav: 

 

- Hrou proti AIDS 

- Přednáška a beseda „HIV, AIDS, antikoncepce“ 

- Nekouřím 

- Hravá strava 

- Zdravá výživa a zdravý životní styl 

- Mentální anorexie a bulimie 

- Kouření a alkohol 

- Nelegální drogy 

- Alkohol, drogy a vaše dítě /pro rodiče žáků/ 



 Cyrillos 

- rasismus, xenofobie 

- šikana, agrese, agresivita 

- virtuální realita 

- partnerství 

- sexuální zneužívání 

- kult těla 

- žijí v kanálech jen krysy? 

- Parta, přátelství, homie 

- Extremismus v ČR 

- Žalostné zpívání o dospívání 

- Skinheads ain´t dead 

- Ty krávo, PRÁVO! 

- Život v závislosti 

- Sex, AIDS, vztahy 

-    Romale/Romové 

 

 Renarkon 

 

- prožitkové programy zaměřující se na:  

  

o komunikaci a vztahy ve třídě 

  

o na problematiku šikany 

 

o na problematiku zdravého životního stylu 

 

 DIS Fryšták nebo Alcedo Vsetín 

- Orientační dny, adaptační pobyty 

 

 

 Také Policie ČR nabízí preventivní programy pro školy, pro žáky 2., 5. a 8. tříd.  

 

 Archa – nízkoprahové zařízení ve Vsetíně – přednášky o škodlivosti kouření 

 

 Beseda o dospívání pro děvčata 6. ročníku 

 

 Etické dílny – spolupráce od 1. do 9. ročníku, témata dle věku dětí, zaměření na 

vztahy, komunikaci, žebříček hodnot 

 

 ACET – organizace poskytující blok témat, které se dotýkají celého spektra aktuálních 

problémů mladých lidí, se kterými se v jejich okolí můžou setkat 

 

 Roman Povala – besedy na téma život v závislosti 

 

   Veškeré informace k chodu školy, prevenci rizikových jevů, také kontakty na preventivní 

tým i pedagogy lze nalézt na webových stránkách školy: 

 

www.zs-travniky.cz 

 

http://www.zs-travniky.cz/


Naše škola má také svůj facebookový profil. 

 

Dokumenty školy na webových stránkách školy: 

 Minimální preventivní program (MPP) Plán na školní rok 2018/2019 

 Školní preventivní program proti šikanování 

 Krizový plán školy 

 

 Vyhodnocení MPP za školní rok 2017/2018 probíhá už třetím rokem na 

www.preventivni-aktivity.cz 

Dokumenty MŠMT: 

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany  

Co dělat, když - Intervence pedagoga: 

1) Návykové látky - drogy 

2) Rizikové chování v dopravě  

3) Poruchy příjmu potravy  

4) Alkohol  

5) Syndrom týraného dítěte  

6) Školní šikanování  

7) Kyberšikana  

8) Homofobie  

9) Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus  

10) Vandalismus  

11) Záškoláctví  

12) Krádeže  

13) Tabák  

Dokumenty na portálu ZKOLA: 

http://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Soci%C3%A1ln%C4%9B-

patologick%C3%A9-jevy-a-jejich-prevence.aspx 

Užitečné odkazy: 

www.seznamsebezpecne.cz 

www.e-bezpeci.cz 

www.saferinternet.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.kpbi.cz 

 

 

9) ADRESÁŘ INSTITUCÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE PREVENCÍ 

 

 - Krizové centrum Val. Meziříčí, Králova 370 

tel. 571 614 600 

 - Linka důvěry Vsetín, Hrbová 1561 

http://www.zs-travniky.cz/files/files/Preventivní%20program%20proti%20šikaně.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Metodický%20pokyn%20MŠMT%20k%20prevenci%20a%20řešení%20šikanování.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_1-Navykove_latky_1.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_2-Rizikove_chováni_v_doprave.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_3-poruchy_prijmu_potravy.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_4-Alkohol.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_5-Syndrom_CAN.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_6-Skolni_sikanováni.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_7-Kybersikana.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_8-Homofobie.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_9-Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_10-Vandalismus.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_11-Zaskolactvi.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_12-Kradeze.pdf
http://www.zs-travniky.cz/files/files/Priloha_13-Tabak.pdf
http://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Soci%C3%A1ln%C4%9B-patologick%C3%A9-jevy-a-jejich-prevence.aspx
http://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Soci%C3%A1ln%C4%9B-patologick%C3%A9-jevy-a-jejich-prevence.aspx
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.kpbi.cz/


tel. 571 413 300 

 - Městská policie Vsetín, Svárov 1080 

tel. 571 420 546 

 - Městský úřad Vsetín, odbor soc. věcí, Svárov 1080 

tel. 571 491 111 

 - Pedagogicko-psychologická poradna Vsetín, Hrbová 1561 

tel. 571 411 426 

 - Policie ČR Vsetín, Hlásenka 1516 

tel. 974 680 111 

- Městská policie Vsetín, Svárov 1080 

tel.: 156, fax: 571 419 

 - Středisko výchovné péče Kelč 

tel. 571 641700 

 - Zdravotní ústav Vsetín, 4. května 287 

tel. 571 498 030 

- Cyrillos, Dětská 1840 

        tel.:75501 Vsetín 1 

- Renarkon, o.p.s., centrum primární prevence, Mariánskohorská 1328, Ostrava 

tel.: 596 638 807 

 



Oddělení institucionální výchovy a prevence MŠMT zabývající se  

PP rizikového chování: 

 

 Příjmení a jméno  Telefon   Funkce, náplň práce/e-mailová adresa 

 BUDINSKÁ 

 Martina, Mgr. 
 234811331 

 

 

 vedoucí oddělení institucionální výchovy  

 a prevence 

 martina.budinska@msmt.cz  

 HOUDKOVÁ 

 Martina, PhDr. 
 234811554  

 odborné poradenství, metodické vedení 

 krajských školských koordinátorů prevence,  

 dotační programy v oblasti primární prevence  

 - žádosti, vyúčtování 

 martina.houdkova@msmt.cz  

 SKLENÁŘ 

 Vladimír, Mgr. 
 234811698  

 odborné poradenství, metodické vedení 

 krajských školských koordinátorů a metodiků 

 prevence v pedagogicko-psychologických 

 poradnách, certifikace a standardizace služeb  

 v oblasti primární prevence 

 vladimir.sklenar@msmt.cz  

 

 
Krajská školská koordinátorka prevence (KŠKP): 

 

Mgr. Bc. KOSTKOVÁ Šárka 

sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz; 577 043 746; (5. patro budovy č. 15, Baťův institut 14/15, 

Vavrečkova 7040) 

 

Okresní metodici prevence (OMP)  - pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín 

Mgr. Irena MAJTNEROVÁ, tel. 739 684 145, 575 570 564, 

irena.majtnerova@poradnazl.cz 

OMP pro okresy Kroměříž, Valašské Meziříčí + RpR, Vsetín 

Pracoviště: Kroměříž, ul. Jánská 197, 767 01 Kroměříž 

Mgr. Bc. Oldřich KRATOCHVÍL, tel. 730 185 260, 572 551 352, 

oldrich.kratochvil@poradnazl.cz 

OMP pro oblast Uherské Hradiště + Uh. Brod,  Zlín) 

Pracoviště: Uherské Hradiště, Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště 

mailto:martina.budinska@msmt.cz
mailto:Martina.houdkova@msmt.cz
mailto:Vladimir.sklenar@msmt.cz
mailto:sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz
mailto:irena.grodova@poradnazl.cz
mailto:oldrich.kratochvil@poradnazl.cz


AKTIVITY OKRESNÍHO METODIKA PREVENCE (pí Majtnerová, p. Kratochvíl) 

PŘEDNÁŠKY (interaktivní forma; 2x45 min. / třída; dle možností a domluvy možná 

realizace 2 tříd  po sobě během vyučování), ZDARMA 

Panenka Jablenka a kluk Viktor (protidrogová prevence; 3. ročník) 

Povídejme si (co nás spojuje a v čem se lišíme; tolerance; podpora pozitivního klimatu třídy;  

4. – 5. roč.) 

Naše třída (pravidla soužití, kamarádství, spolupráce; soudržnost… 6.roč.)  

Rizikové chování náctiletých  (vztahová problematika; sociální sítě… 6.-9.roč./SŠ) 

Styly učení (učební styl; efektivita učení; mentální mapa…; 9.roč.,SŠ)  

INTERVENCE (2x 45 min. /třída; min. 3 setkání/max. 5 setkání - dle vývoje situace ve 

třídě), ZDARMA; UPŘEDNOSTNĚNY ŠKOLY, KTERÉ NEMAJÍ ŠKOLNÍHO 

PSYCHOLOGA 

SOCIOMETRIE  - klima školní třídy/ školy; vazby mezi žáky aj. – dle domluvy a potřeb 

ŠZ; (3. -  9. roč.; I. - II. roč. SŠ) 

MIŠ /minimalizace šikany/ - při podezření na narušené chování mezi žáky ve třídě (3. - 9. 

roč.; I. – II. roč. SŠ) 

TŘÍDNICKÉ HODINY (pomoc učitelům při „rozjezdu“ tříd. hodin; 45 min; tvorba pravidel 

soužití, realizace psychosociálních her; řízená diskuse problémových témat…; min. 1- max. 

2/3 setkání během roku; (3. - 9.roč; SŠ) 

Kratochvíl:  

Normální je nekouřit (žáci 3. - 5. ročníků ZŠ. Zaměřeno na podporu zdravého životního 

stylu, diskuze k účinkům tabáku na lidský organismus, jak cigaretu odmítnout). 

Domácí násilí (žáci 7. - 9. roč. + studenti SŠ. Diskuze nad pojmem a formami DN, spouštěče, 

jak jej rozpoznat, praktické nácviky, jak v daných situacích postupovat). 

Styly učení (žáci 8. - 9. roč. + studenti SŠ). 

Šikana, kyberšikana (žáci 7. - 9. roč. + studenti SŠ. Rozbor pojmů šikana a kyberšikana, jak 

je odlišit od škádlení, jak se zachovat v jednotlivých situacích – zaměřeno prakticky na 

konkrétní situace a jejich řešení). 

Vztahy, konflikt, komunikace (žáci 3. - 9. ročníků ZŠ + studenti SŠ. Podpora prosociálních 

dovedností, zdravých vztahů včetně pravidel soužití, kamarádství a spolupráce. Praktické 

nácviky jak postupovat a řešit konfliktní situace).  

INTERVENCE – sociometrie (žáci 5. – 9. ročníku a studenti SŠ  1,5 hod. /1 třída; 4 setkání, 

ZDARMA 



diagnostika klimatu třídních kolektivů (sociometrie) 

práce s třídním kolektivem se zaměřením na vztahy 

 

 Kontaktní centrum Klíč ve Vsetíně 

je to nízkoprahové zařízení určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální 

pomoc osobám a sociálním skupinám, užívajícím drogy nebo jejich blízkým. 

www.agarta.cz   Ohrada 1879, 755 01, Vsetín 

 

 Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský protidrogový koordinátor Zlínského kraje 

Mgr. Petr Horyanský 

www.kr-zlinsky.cz Tř. T. Bati 21, 761 90, Zlín 

 

 Městský úřad Vsetín, Místní protidrogový koordinátor 

Ing. Jan Plšek 

www.mestovsetin.cz Svárov 1080, 755 24, Vsetín  

 

 Poradna pro odvykání kouření 

MUDr. Šárka Nováková 

www.odvykani-koureni.cz   Bratří Hlaviců 100, 755 01, Vsetín 

 

 Terénní program Agarta 

Terénní program (streetwork) je specifická forma sociální práce poskytovaná přímo na ulici, v 

přirozeném prostředí uživatelů drog. 

www.agarta.cz   Ohrada 1879, 755 01, Vsetín 

 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Marta Malíková, referent (pověřená zastupováním oddělení sociálně-právní ochrany dětí), 

tel.: 571 491 641, e-mail: marta.malikova@mestovsetin.cz 

 

http://ikatalogy.nidm.cz/list/348479
http://www.agarta.cz/
http://ikatalogy.nidm.cz/list/383303
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://ikatalogy.nidm.cz/list/348481
http://www.mestovsetin.cz/
http://www.odvykani-koureni.cz/
http://ikatalogy.nidm.cz/list/348482
http://www.agarta.cz/
http://www.mestovsetin.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-6970/p1=6835
http://www.mestovsetin.cz/marta-malikova/o-15590
mailto:marta.malikova@mestovsetin.cz


 Centrum Archa 

V rámci nízkoprahového klubu  nabízí sociální poradenství, které se může týkat problematiky 

závislostí na návykových látkách a všeho, co s tím souvisí, ale také problémů ve vztazích, ve 

škole nebo rodině. 

Palackého 138, 755 01, Vsetín      www.centrumarcha.cz 

Plán chystaných akcí na školní rok 2018/2019: 

 Přednáška Romana Povaly pro 8. ročník – Život v závislosti 

 Přednáška p. Hanáka Kamarádi online, Závislosti online a jejich rizika 

 Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku a 8. ročníku 

 Etické dílny: 

- Jak se chránit v nebezpečných situacích 

- Jak správně využívat IT a média 

- Moc slova 

- Bible  

- Stáří 

- Moje cesta na svět 

 Dopravní soutěž, dopravní výchova 

 Lyžařský výcvik pro žáky 1., 2., 3., 4., 7. ročníku 

 Dějepisná exkurze Archeoskanzen pro 6. ročník, Osvětim pro 9. ročník 

 Přírodovědná exkurze ZOO Lešná pro 7. ročník, Jeskyně Teplice n. Bečvou  

a Hranická propast pro 9. ročník 

 Projekt 72 hodin – ruku na to 

 Česko proti chudobě – žákovské sympozium 

 Vánoční koncert a vánoční jarmark 

 Dětský karneval 

 Tančírna 

 Superstar 

 Pohodáři 

 Olympiády – přírodopis, chemie, zeměpis, matematika, dějepis, angličtina, 

logická olympiáda 

 Přírodovědný klokan 

 Soutěž English speaker 

 Sportovní soutěže – McDonald´s Cup, Malá kopaná, Pohár rozhlasu, Vybíjená 

– mandarinkový turnaj, Vánoční florbalový turnaj... 

 Recitační soutěž 

 Přednáška Policie ČR o právním povědomí 

 Společná akce pro rodiče a pedagogy – turnaj v bowlingu 

 Vánoční krabice – dárky od dětí dětem z chudých rodin 

 Den Země 

 

http://www.centrumarcha.cz/

