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1.  Charakteristika školy 

Název: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí  

Sídlo: Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

Zřizovatel: Zlínský kraj 

Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Jméno ředitelky školy:  Mgr. Dana Budayová  

Statutární zást. ředitelky: Mgr. Jiří Pivovarčík 

Kontakt na zařízení: tel. 571 621 466, 571 613 203 

Web www.sklarskaskola.cz 

e-mail kancelar@sklarskaskola.cz 

Pracovník pro informace: Milena Serafinová 

Datum zřízení školy: 24. května 1991 

 

Výchovný poradce Mgr. Dana Budayová 

Telefon 571 621 466 

E-mail kancelar@sklarskaskola.cz 

Specializační studium UP Olomouc celoživotní vzdělávání 

Konzultační hodiny Čtvrtek  13:00 – 14:30 

V naléhavých případech a mimo konzultační hodiny jen po předchozí domluvě. 

 

Školní metodik prevence PhDr. Dana Kořenková 

Telefon 571 621 466 

E-mail dkorenkova@sklarskaskola.cz 

Specializační studium ------ 

Konzultační hodiny Pondělí   11:50 – 12:30 hod.  

Čtvrtek    08:20 – 09:20 hod. 

V naléhavých případech a mimo konzultační hodiny jen po předchozí domluvě. 

  

 

http://www.sklarskaskola.cz/
mailto:jkubenova@sklarskaskola.cz


 

 
 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 

Naše škola nabízí uchazečům o studium následující obory: 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou, obory vzdělávání s talentovou zkouškou: 

82-41-M/01 Užitá malba 

82-41-M/04 Průmyslový design 

82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou, forma vzdělávání denní: 

82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla                           

Střední vzdělání s výučním listem, forma vzdělávání denní nebo dálková: 

28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

 

  3. Spolupráce a aktivity s rodiči 

  

Pravidelné konzultace s rodiči Rodiče využívají možnost konzultací většinou po té, co jsou 

upozorněni na určitý problém. Většinou se jedná o rodiče žáků 

s problémovým chováním, se sociálním znevýhodněním, popř. rodiče 

žáků se specifickými poruchami učení (v rámci stanovení IVP). 

Dny otevřených dveří 2016/2017 Dveře školy, ateliérů, školní sklářské huti a všech ostatních prostor, 

kde probíhá výuka, budou zájemcům otevřeny ve dnech: 14.10., 

11.10., 12.10.2016 a 13.01.2017. Individuálně pak dle domluvy 

v průběhu celého školního roku. Zájemci o studium mohou také 

konzultovat své domácí práce, popř. si vyzkoušet některé činnosti 

z odborného vyučování v jednotlivých ateliérech či dílnách.  

Nábor  2016/2017 Virtuální burza středních škol na www stránkách Zlínského kraje – 

www.zkola.cz; www.getmore.cz výstavy, burzy v okolních krajích, 

www stránky školy, prezentace na  akcích města, kraje, ČR, které jsou 

zaměřeny na vytváření pozitivní image školy u veřejnosti, přípravný 

kurz k talentovým zkouškám. 

Minimální preventivní program Webové stránky školy 

 



 

 
 

4. Úvod 

Minimální preventivní program vychází z dokumentu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21 291/2010-28“. 

Nedílnou součástí minimálního preventivního programu je školní program proti šikanování, 

který vychází z „Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 

zařízeních“.  

 

Minimální preventivní program je určen pro dlouhodobé komplexní působení na osobnost žáka, 

k poznání sebe sama a stanovení si reálných cílů v životě. 

Pedagogičtí pracovníci podporují utváření pozitivních vztahů ve třídách, učí žáky porozumění a 

toleranci vůči druhým a snaží se alespoň v základech naučit žáky řešit osobní problémy i 

závažné životní situace. I ten nejdokonalejší program prevence nezabrání rizikovému vývoji žáků 

a potom není v kompetenci školy to vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince do 

specializovaných zařízení.  

 

V letošním preventivním programu se chceme především zaměřit: 

 

 na podporu tvořivosti, soutěživosti, talentu 

 na rozvoj profesních dovedností a znalostí 

 na vytváření klima důvěry, spolupráce a přátelské atmosféry ve sklářské škole 

 na E-bezpečí, propagaci zdravého životního stylu a ochranu životního prostředí 

 

Termín seznámení žáků s preventivním programem: na třídnické hodině 

Termín seznámení rodičů s preventivním programem: na třídních schůzkách 

 

5. Charakteristika našich žáků 

 

Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky a přijímacího pohovoru. Jsme malá škola 

s individuálním přístupem k talentovanému žákovi, ale také učíme spolupráci v kolektivech, 

přizpůsobení se skupině a schopnosti ocenit svou práci i uměleckou tvorbu jiných. Naši žáci se 

od žáků jiných škol často odlišují originalitou svého vzhledu, mají bohatou představivost a jejich 

tvůrčí fantazie dosahuje během studia vysoké úrovně. Často žijí ve svých představách a ve svém 

vnitřním světě. Rizikové chování jako kouření, marihuana či alkohol, s čímž se setkáváme 

nejvíce, pro ně představují uklidňující či naopak aktivační prostředky při jejich umělecké tvorbě. 

 

 

 

 



 

 
 

 

6. Dlouhodobé cíle prevence 

 

Naší dlouhodobou preventivní strategií je nejenom žáka vzdělávat, ale též jej vychovávat.  Cílem 

je udržet a posilovat komunikaci učitel – žák, učitel – rodič, posilovat důvěru ve výchovného 

poradce a školního metodika prevence. Prevence prostupuje celým výchovně vzdělávacím 

procesem, výchova prevence rizikového chování se prolíná mezipředmětově, s tímto faktem se 

počítalo při tvorbě ŠVP. Vzdělávání v této oblasti se týká všech pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, kteří dbají na důsledné  dodržování pravidel stanovených Školním 

řádem. 

Každoročně aktualizujeme seznam žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, tento 

seznam je k dispozici u výchovného poradce. 

 

7. Krátkodobé cíle prevence 

 

Krátkodobé cíle prevence bezprostředně navazují na dlouhodobou preventivní strategii školy. 

Dále se budeme snažit zlepšovat sociální klima ve škole, „zlidšťovat“ vztahy učitel-žák, 

zmírňovat dopady poruch učení, pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a rozvíjet jejich 

sociální dovednosti a psychickou odolnost vůči rizikovému chování. V letošním školním roce se 

školní preventivní tým rovněž zaměří na snížení absencí, jak omluvených, tak neomluvených, 

neboť statistika absencí v předcházejícím školním roce ukázala zvyšující se trend. 

 

Osvědčené tradiční metody a formy práce: 

 

 výklad (informace o návykových látkách, sektách…);  

 řízená diskuse nad současnými ožehavými problémy ve společnosti 

 samostatné práce žáků - referáty a prezentace na určená témata 

 besedy s pozvanými odborníky a odborné exkurze 

 metody aktivního sociálního učení (komunikace, asertivita, řešení konfliktu, sociální hry 

 hraní rolí,  trénování způsobu odmítání, asertivní techniky apod.)  

 filmová a divadelní představení a další kulturní akce 

 samostatné práce žáků – výtvarné a slohové práce na konkrétní témata 

 propagace zdravého životního stylu  

 individuální přístup k žákům 

 

 

 

 



 

 
 

 

Monitorování rizikového chování ve škole 

 

Nezastupitelnou roli má třídní učitel, který zná konkrétní podmínky a situaci jednotlivých žáků, 

výukové a nejčastěji řešené výchovné problémy. Na základě těchto informací může vhodně a 

cíleně působit během vyučovacího procesu. Učitel se snaží v rámci skupinové výuky o podporu 

týmového řešení problémů, toleranci, spolupráci a respektování názoru druhého, také o snahu 

žáků prosadit se. Minimálně jednou měsíčně je uspořádána třídnická hodina, na které se 

rozebírají problémy ve třídě. Třídní učitel rovněž upozorní na možnost konzultace s výchovným 

poradcem a metodikem prevence. Na pravidelné schůzce výchovného poradce, metodika 

prevence a třídních učitelů, která se koná každý měsíc, se řeší hlavní problémy rizikového 

chování žáků. 

 

8. Spolupráce s vedením školy 

Vedení školy 

 Zajišťuje poskytování poradenských, metodických a informačních činností ve škole se 

zaměřením na primární prevenci rizikového chování žáků 

 Snaží se o minimalizaci rizik a vlivů, jež narušují zdravý a bezproblémový vývoj žáků 

 Řeší aktuální problémy související s výskytem rizikového chování 

 Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu, jmenuje školního 

metodika prevence 

 Podporuje spolupráci metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů a dalších 

pedagogických i nepedagogických pracovníků školy 

 Podporuje aktivity na pozitivní využívání volného času žáků 

 

Výchovný poradce a metodik prevence 

 Koordinují realizaci preventivního programu 

 Poskytují pedagogům metodickou, informační pomoc v oblasti prevence 

 Podílejí se na opatřeních při výskytu rizikového chování ve škole 

 Spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky 

 

Třídní učitelé 

 Seznamují žáky se školním řádem při zahájení nového školního roku 

 Spolupracují s výchovným poradcem, metodikem prevence na zachycení varovných 

signálů 

 Podílí se na realizaci preventivního programu 

 Podporují rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky  

 Napomáhají k vytváření bezpečné atmosféry ve škole 



 

 
 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Účast výchovného poradce, metodika prevence a pedagogů na seminářích, přednáškách, 

akreditovaných kurzech dle aktuální nabídky a finančních možnostech školy. 

 Samostudium – odborná literatura, metodické materiály, internetové odkazy, a další. 

 

Žákovský parlament 

Od školního roku 2015/2016 úspěšně funguje žákovský parlament na naší škole. Žáci přichází 

s návrhy a připomínkami za vedením školy i za jednotlivými vedoucími ateliérů daného oboru. 

 

 

9. Konkrétní příklady preventivních aktivit ve vyučovacích předmětech: 

 

Vyučovací předmět Občanská nauka obsahuje témata související s prevencí: 

Základní lidská práva, zásady duševní hygieny a zdravý životní styl, problémy soudobého světa, 

negativní působeni sekt, etnické vztahy, rizika nesnášenlivosti, řešení náročných životních 

situací, diskriminace a netolerance, trestní odpovědnost, trestný čin a přestupek, šikana, druhy 

násilí a agresivity. 

 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura obsahuje témata související s prevencí: 

Morální chování, otázka svobody a odpovědnosti za své činy (nejstarší písemné památky, 

realistická literatura v 19. století aj.). 

Utváření kultury, společenské chování, vzájemný respekt a tolerance (antická literatura, 

hebrejská literatura). Ochrana kulturního dědictví (UNESCO) 

Drogová prevence, diskuse o užívání návykových látek také prevence rizikového chování (tzv. 

prokletí básníci, generace buřičů, beatnici aj.) 

 

Vyučovací předmět Anglický, německý jazyk obsahuje témata související s prevencí: 

Konverzace na téma využití volného času, zájmy a záliby, zdravé stravování, sociální vztahy – 

rodina, vrstevníci, společnost, kriminalita a rizikové chování. 

 

Vyučovací předmět Tělesná výchova obsahuje témata související s prevencí: 

Význam pohybu a sportu pro zdravý život, zvyšování odolnosti žáků vůči zátěži, vliv návykových 

látek na zdravotní stav a výkonnost člověka, rizikové sporty a chování v dopravě. 

 

Vyučovací předmět Ekologie, Chemie obsahuje témata související s prevencí: 

Fungování lidského organismus, nežádoucí účinky nebezpečných látek působících na člověka. 

Od října 2016 byla stanovena koordinátorka EVVO, která zajišťuje environmentální vzdělávání 

žáků. 

 



 

 
 

 

Aktivity specifické primární a sekundární prevence 

 

 zajištění písemných souhlasů zákonných zástupců nezletilých žáků s orientačním 
testováním na alkohol a jiné drogy – září 2016 

 zajištění písemných souhlasů zletilých žáků s orientačním testováním na alkohol a jiné 
drogy – září 2016 

 seznámení se školním řádem, zdůraznění zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných 
drog, jejich přechovávání a donášení do školy, zákaz kouření – září 2016 

 provádění orientačních dechových zkoušek na alkohol při důvodném podezření žáků  – 
průběžně 

 poskytování informací ze světa závislostí a drog – nástěnka,  besedy, rozhovory 

 poskytování kontaktů na bezplatné linky pomoci – nástěnka  

 individuální pohovory 

 důsledné a spravedlivé uplatňování výchovných opatření 

 evidence rizikového chování žáků 
 

 

Aktivity pro žáky v mimoškolním prostředí 

 

- adaptační prožitkový kurz pro nastupující žáky 1 ročníků  

- lyžařský výchovný výcvikový kurz  

- historické expedice do zahraničí: Osvětim-Brezinka, Krakow 

- historická exkurze -  Praha, Kroměříž, Olomouc, Zlín, Pardubice   

- exkurze v grafickém studiu Kompakt, Retigo a další 

- předvánoční Vídeň – návštěva galerií 

- týdenní malířský plenér v tuzemsku 

- zahraniční výtvarný plenér v Balchiku v Bulharsku 

- sklářské kouzlení v muzeu Kinských 

- setkání sklářských škol s mezinárodní účasti 

- výtvarné soutěže (Figura 2016, Máš umělecké střevo? a  další) 

- soutěže v praktických a uměleckořemeslných dovednostech 

- návštěvy galerií a muzeí  (Galerie Sýpka, Galerie Kaple, Muzeum regionu Valaško, apod.) 

- mobility, stáže 

- třídní návštěvy divadelních a filmových představení 

- školní výlety  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Rámcový plán aktivit pro žáky 

 

Program: Adaptační pobyt:  září 

 žáci 1 ročníků, třídní učitel, Jeseníky 

 usnadnit adaptaci a socializaci žáků, vzájemná komunikace 

 napomoci třídnímu učiteli s diagnostikou třídy 

 

Program: ERASMUS + KA2 strategické partnerství -říjen 

      „Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko“ 

 prohloubení jazykových dovedností 

 prožitkové aktivity-arteterapie, zdravý životní styl 

 

Program:  Sklářské sympozium – listopad 

 žáci 3. 4. ročníků 

 odborné přednášky zaměřené na umění a kulturu 

 

Program:  Kurz sebeobrany - listopad 

 žáci 3. 4. ročníků, Městská policie 

 prevence rizikových situací a přiměřená obrana 

 

Program:  Kariérové poradenství pro život - prosinec 

 žáci vycházejících ročníků, beseda Úřadu práce Vsetín 

 možnosti uplatnění na trhu práce 

 

Program:  Proti rizikovému užívání drog - prosinec 

 žáci 1. 2. ročníků, Městská policie 

 interaktivní přednáška 

 

Program: Proti šikaně - průběžně 

 žáci 1. ročníků, v rámci občanské nauky, skupinová práce 

 motivovat žáky k případnému oznámení podobného problému 

 

Program: Proti rasismu a diskriminaci - průběžně 

 žáci 1. 2. ročníků, v rámci občanské nauky, prezentace s diskusí 

 důraz na řešení problémů vzájemného soužití různých národnostních etnik 

 

 



 

 
 

 

 

Program: O rodičovství a odpovědném sexuálním chování - průběžně 

 žáci 2. 3. ročníků, v rámci občanské nauky případně realizace externě  

 

Program:  Právní vědomí – dle možností 

 žáci 3. ročníků, soudní senát 

 účast na soudním procesu na Okresním soudu ve Vsetíně 

 případně na Městském soudu ve Valašském Meziříčí 

 

Program:  LVVK máme rádi sníh – zimní měsíce 

 žáci 1. 2. ročníků, učitel TV 

 sportovní zážitky 

 uvědomění si hranice vlastních možností 

 

Program:  Environmentální výchova - leden 

 žáci 1. ročníků, koordinátor EVVO 

 čistírna odpadních vod a úpravna pitné vody, V.M. 

 nebezpečné látky, zdravý životní styl 

 

Program:  S úsměvem k maturitní zkoušce - únor 

 žáci 4. ročníků, externě PhDr. Věra Facová 

 motivační seminář k zvládnutí maturity 

 efektivní učení 

 

Program:  Trestná činnost nezletilých a mladistvých - březen 

 žáci 2. 3. ročníků, interaktivní přednáška Městské policie 

 Trestní odpovědnost a sankce 

 

Program:  Muzejní noc - červen 

 Prezentace žáků jednotlivých ateliéru školy 

 

 

Podle aktuální nabídky zařazujeme v rámci indikované prevence preventivní programy, které 

reagují na problémy v konkrétních třídách. 

 

 

 

 



 

 
 

 

10. Spolupráce s odborníky a organizacemi 

 

 Krajská pedagogicko psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž (Mgr. Grodová) 

 Krajský úřad Zlín, odbor školství 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže 

 Nízkoprahová zařízení (Zastávka, Klub Most) 

 Občanské sdružení Agarta 

 Okresní soud Vsetín, Městský soud Valašské Meziříčí 

 Úřad Práce 

 Zdravotnická zařízení 

 Městská policie 

 Městský úřad Valašské Meziříčí 

 

Evaluace preventivního programu 

 

Hodnocení vytvořeného preventivního programu probíhá v září následujícího školního roku ve 

spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem. 

 

 

 

 

 

 


