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„Neberte si, co děti dělají, moc osobně. 

Život, který prožívají, a život, který vy si myslíte, že prožívají – to 

není totéž. 

Neveďte si o nich nějaké dlouhé záznamy - nejlepší je krátká paměť. 

Nic si nedělejte z toho, že někdy neposlouchají, co říkáte, zamyslete 

se nad tím, že vás stále pozorují. 

Učte se od nich – mají toho hodně, co vás můžou naučit.“ 

(Robert Fulghum) 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název a adresa školy Základní škola, okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří 

Zřizovatel Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří 

Telefon 571 658 920 

Kontaktní e-mail zszubri@ro.inext.cz 

Webové stránky www.zszubri.cz 

 

 Ředitel školy Mgr. Stanislav Petružela 

Telefon 571 757 212 

Konzultační hodiny Pondělí 15:00 – 16:00 

 

Školní metodik prevence Mgr. Lucie Mořkovská 

Telefon 776 043 172 / 571 658 920 / 571 757 217 (kabinet)  

E-mail lucie.morkovska@seznam.cz 

Konzultační hodiny Kdykoli po předchozí domluvě 

 

Metodik prevence pro I. 

stupeň 
Mgr. Petra Ondřejová 

Telefon 571 658 320 

 

 

mailto:zszubri@ro.inext.cz
http://www.zszubri.cz/
mailto:lucie.morkovska@seznam.cz
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Výchovný poradce Mgr. Gabriela Cábová 

Telefon 571 658 920 / 571 757 210 (kabinet VP) 

Konzultační hodiny Čtvrtek 15:00 – 15:45 

 

Základní škola – úplná 

škola s devíti postupnými 

ročníky 

Počet tříd Počet žáků Počet pedagogických pracovníků 

I. stupeň 14 317 42 + 2 asistenti pedagoga  

II. stupeň 10 217 
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2 VYBRANÁ LEGISLATIVA, METODICKÉ 

DOKUMENTY MŠMT 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

školského zákona 

 Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 
 Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže MŠMT na 

období 2019-2027 
 Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019-2027 
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3 CHARAKTERISTIKA A VNITŘNÍ ZDROJE 

ŠKOLY 

 

3. 1 Charakteristika školy 

 Úplná škola s devíti postupnými ročníky.  

 Postupuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Učíme 

se pro život.  

 Spadá do systému sportovních škol, zaměřuje se na přípravu dětí a mládeže v házené. 

Sportovní třídy vznikají na základě výběru na konci třetího ročníku a mají rozšířenou 

výuku tělesné výchovy.  

 Škola má dvě budovy, které jsou od sebe vzdáleny cca 5 minut pěší chůze.  

 Žáci do školy chodí pěšky, dojíždějí autobusy, na kole, nebo s rodiči auty. 

 1. stupeň  → nese název Jubilejní škola TGM;  

→ venkovní prostory: školní zahrada s altánkem a průlezkami;  

→ vnitřní prostory: kmenové třídy, 4 školní družiny, knihovna, jídelna, 

věšákové šatny před třídami. 

 2. stupeň  → venkovní prostory: polyfunkční centrum sportovních aktivit, atrium,  

kolárna  

→ vnitřní prostory: kmenové třídy, specializované učebny pro výuky 

cizích jazyků, přírodopisu, zeměpisu, chemie, biologie, fyziky, 

informatiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílen, vaření, 

pěstitelských prací, tělocvična, knihovna, nahrávací studio, školní klub, 

kuchyně s jídelnou, skříňkové šatny  

→ na škole se pravidelně každý měsíc schází školní parlament, tvořený 

ze zástupců tříd.  

 Pro sportovní aktivity je využívána také sportovní hala a sokolovna.  

 V budově 2. stupně je umístěna schránka důvěry. 

 Nejméně dvakrát ročně se schází školská rada, v níž mají své zastoupení rodiče žáků. 

 Dlouhodobě se spolupracuje s Hnutím na vlastních nohou – Stonožka.  

 Škola vlastní licenci k interaktivnímu výukovému programu Drogy trochu jinak.  
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 Škola je odběratelem časopisu Prevence a Třídní učitel a vedení třídy. 

 Škola je registrována v online schránce důvěry Nenech to být.  

 

 

3. 2 Monitoring  

Současný stav rizikových jevů a chování v jednotlivých ročnících byl v květnu 2019 zjišťován 

pomocí anonymního dotazníkového šetření. Výsledky monitoringu posloužily ke stanovení 

cílů preventivního programu a pomohou při výběru vhodných programů primární prevence, 

besed, aktivit atd. Vyhodnocení je zpracováno v interním dokumentu metodika prevence. 

 

3. 3 Školní metodik prevence 

Funkci školního metodika prevence plní Mgr. Lucie Mořkovská. Na prvním stupni je 

zastoupena Mgr. Petrou Ondřejovou. Obě mají splněno specializační studium školního 

metodika prevence. Mgr. Lucie Mořkovská se v průběhu roku účastní setkání školních 

metodiků prevence. 

Konzultační hodiny se stanovují na základě předchozí domluvy kdykoli. Na školního 

metodika prevence se mohou obracet nejen žáci školy, ale i jejich rodiče.  

Na tvorbě preventivního programu se podílí školní metodik prevence ve spolupráci s 

ředitelem školy a s ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky. S programem 

jsou pedagogové seznámeni na pedagogické radě, rodiče na třídních schůzkách, v písemné 

podobě je k dispozici na webových stránkách školy a na informační nástěnce metodika 

prevence. Součástí preventivního programu je Školní program proti šikanování. 

V kabinetě metodika prevence jsou k nahlédnutí, či zapůjčení: vybraná legislativa, metodické 

dokumenty MŠMT, odborná literatura, časopisy Prevence a Třídní učitel a vedení třídy, 

zásobník materiálů a her nejen do třídnických hodin. 

Standardní činnosti školního metodika prevence vycházejí z Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. 
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4 SPOLUPRÁCE SE SPECIALIZOVANÝMI 

INSTITUCEMI A ODBORNÍKY  

 

 Krajská pedagogicko-psychologická poradna a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín – pracoviště Valašské Meziříčí  

 Metodik prevence Ing. Jan Plšek – odborný pracovník KPPP  

 Policie ČR, Městská policie Rožnov pod Radhoštěm  

 Oddělení sociálně právní ochrany a prevence Rožnov pod Radhoštěm  

 Hasičský záchranný sbor ČR, Zlínský kraj  

 Lékaři 

 Poradna pro ženy a dívky, Rožnov pod Radhoštěm 

 Studentský klub Most, Valašské Meziříčí 

 Alcedo – Středisko volného času Vsetín 
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5 CÍL PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY  

„Děti potřebují spíš vzory než kritiku.“ (Joseph Joubert) 

 

5. 1 Dlouhodobé cíle 

 Zvýšení odolnosti žáků vůči rizikovému chování – všechny formy šikany, záškoláctví, 

rasismus, xenofobie, intolerance, vandalismus, kriminalita, delikvence, alkoholismus, 

kouření, drogová závislost, gamblerství, netolismus.  

 Vytvářet zdravé školní klima, ve kterém se žáci cítí spokojeně.  

 Pěstovat pozitivní, přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy a rodiči.  

 Vést žáky ke správné komunikaci, k dodržování zásad slušného chování.  

 Motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu.  

 Učit žáky řešit problémy a zátěžové situace.  

 Nabízet žákům volnočasové aktivity, sledovat jejich zájmy, trávení volného času. 

 

5. 2 Cíle dle monitoringu 

Na základě dotazníkových výsledků a v souladu s plány ŠVP, které byly konzultovány s Mgr. 

Šárkou Kocurkovou a dalšími učiteli VOZ, metodik prevence stanovuje cíle pro 2. stupeň pro 

školní rok 2019/2020 takto: 

 Plán programů primární prevence (viz kapitola 7). 

 Zaměřit se na posilování pozitivních vazeb mezi spolužáky napříč ročníky, 

nerozlišovat třídy na sportovní a nesportovní v rámci výuky. 

 Pravidelné vedení třídnických hodin, které se nebudou týkat pouze organizačních 

záležitostí třídy, ale zaměří se také na třídní klima např. formou hry, diskuse, 

dotazníků. 

 Ve spojení s místní knihovnou zorganizovat odbornou přednášku pro veřejnost na 

téma internetové bezpečnosti. 

 Seznámit žáky s online schránkou důvěry Nenech to být (www.nntb.cz).  

 Komunikace ředitele školy s vybranými pedagogy. 

http://www.nntb.cz/
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6 INFORMOVÁNÍ RODIČŮ A ŽÁKŮ  

 

 Konzultace školního metodika prevence a ostatních pedagogů.  

 Třídní schůzky.  

 Žákovské knížky, informační letáky, nástěnky.  

 Třídnické hodiny.  

 Internetové stránky školy.  

 Školní parlament.  

 Místní tisk a televize. 
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7 PLÁN AKTIVIT 

 

7. 1 Dlouhodobé aktivity  

 Adaptační program pro 4. ročník → Alcedo Vsetín.  

 Spolupráce s Hnutím na vlastních nohou – Stonožka.  

 Spolupráce se studentským klubem Most Valašské Meziříčí  

 Preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOb – Hasík.CZ.  

 Spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky Rožnov pod Radhoštěm. 

 Témata prevence v ŠVP. 

 

7. 2 Plán akcí na školní rok 2019/2020 

1. stupeň  

Programy primární prevence vedené odbornými lektory  

 Adaptační program v Semetíně Alcedo Vsetín (4. ročník)  

http://www.alcedo-vs.cz     

 Preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOb – Hasík.Cz (2. ročník) 

http://www.hasik.cz/   

 Přednáška Poradny pro ženy a dívky z Rožnova pod Radhoštěm (2. a 5. ročník) 

http://poradnaroznov.webnode.cz/  

 Beseda v místní knihovně na téma kyberšikany (4. a 5. ročník) 

 Interaktivní beseda s Alenou Hrbáčkovou „Buďme kamarádi“ 

 

Další aktivity  

 Návštěva muzeí, divadel, kina, koncerty, besídky pro rodiče, exkurze, plavání, 

lyžařský výcvik, pěvecké a recitační soutěže, projektové dny, školní výlety... 

 

 

http://www.alcedo-vs.cz/
http://www.hasik.cz/
http://poradnaroznov.webnode.cz/
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2. stupeň  

Programy primární prevence vedené odbornými lektory  

 Preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOb – Hasík.Cz (6. ročník) 

http://www.hasik.cz/   

 „Kyberšikana“ (6. ročník), „Parta-přátelství I.“ (6. ročník), „Netolismus“ (7. ročník), 

„Nežer vše i s navijákem (7. ročník) – Metodik prevence KPPP Ing. Jan Plšek 

 „Život v závislosti“ – DiS. Roman Povala (9. ročník)  

 „Přátelství“ a „Team building“ – Studentský klub Most Valašské Meziříčí (8. ročník)  
www.klubmost.cz 

 „Jak se žije na Ukrajině a jižním Rusku“ - Studentský klub Most Valašské Meziříčí (9. 

ročník) 

 „Mládí a paragrafy“ – beseda Městské policie Rožnov pod Radhoštěm (8. ročník) 

 

Další aktivity  

 Halloween pro děti a rodiče, exkurze (dějepisná, zeměpisná, dramatického kroužku, 

přírodopisná...), sportovní soustředění sportovních tříd, práce pro Stonožku, ples ZŠ, 

projektové dny, ples 9. ročníku, Den Země, návštěva divadla, kina, koncerty, 

sportovní soutěže, vědomostní soutěže, školní výlety… 

 

 

 

 

 

 

http://www.hasik.cz/
http://www.klubmost.cz/
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8 VOLNÝ ČAS ŽÁKŮ 

 

8. 1 Školní družina  

Před začátkem vyučování je pro žáky prvního stupně vždy otevřena školní družina, odpoledne 

fungují družiny čtyři. Rodiče žáků je do školní družiny přihlašují vždy na začátku školního 

roku. Děti tráví čas pod vedením vychovatelek, které mají vytvořený ŠVP pro ŠD.  

 

8. 2 Školní klub  

Je pro žáky otevřen vždy v odpoledních hodinách. Tráví zde svůj volný čas po vyučování 

nebo v poledních hodinách před odpoledním vyučováním. Pro práci ŠK je sepsán ŠVP. ŠK 

pořádá různé příležitostné akce a v letošním roce nabízí tyto zájmové útvary: Výtvarně-

keramická dílna (3. – 9. ročník), Mladý keramik (1. – 3. ročník), Piccasso (4. – 9. ročník), 

Kdo si hraje, nezlobí (3. – 9. ročník), Keramika pro pokročilé (4. – 9. ročník), Kuchaříček (3. 

– 9. ročník), Rukodělky (3. – 6. ročník), Barvička (1. – 3. ročník), Táborníček (3. – 9. ročník). 

V nabídce je také keramika pro děti a rodiče. 

 

8. 3 Žáci a zájmové kroužky  

Vedle výše zmíněných zájmových útvarů, které nabízí školní družina a školní klub, ve škole 

je pro žáky připraven kroužek dramatický a zdravotnický. Z nabídky různých zájmových 

útvarů z okolí jsou mezi žáky nejoblíbenější: házená, hra na hudební nástroj a hudební nauka, 

moderní gymnastika, Kroužek mladých hasičů, Valašský soubor, tenis, fotbal. 
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9 Důležité kontakty  

 

Krajská pedagogicko-psychologická 

poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

www.ppporzl.cz 

Pracoviště Valašské Meziříčí  

Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí  

Tel.: 571 621 643   

Metodik prevence Ing. Jan Plšek 

Tel.: 571 411 426 

e-mail: jan.plsek@poradnazl.cz 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí STEFANIUM Palackého 480  

756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

Tel: 571 661 271  

Vedoucí odboru: Mgr. Eva Urbanová  

e-mail: urbanova.soc@roznov.cz  

Kurátor pro děti a mládež: Mgr. Hana 

Janušová  

Tel.: 571 661 272 

Středisko výchovné péče Valašské Meziříčí 

http://www.svpvm.cz/  

Králova 370, 757 01 Valašské Meziříčí 

Tel.: 775 232 105 

E-mail: psycholog@svpvm.cz   

Sdružení Linka bezpečí 

https://www.linkabezpeci.cz/  

Linka bezpečí  

Tel.: 116 111 

Rodičovská linka  

Tel.: 606 021 021  

http://www.ppporzl.cz/
mailto:jan.plsek@poradnazl.cz
mailto:urbanova.soc@roznov.cz
http://www.svpvm.cz/
mailto:psycholog@svpvm.cz
https://www.linkabezpeci.cz/
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E-mailová poradna Linky bezpečí 

pomoc@linkabezpeci.cz 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

o.p.s. 

http://www.azylovydum.cz/  

Hrbová 1561, 755 01 Vsetín  

Schránka důvěry 

http://www.azylovydum.cz/schranka_duvery  

Kontaktní centrum Klíč Občanské 

sdružení AGARTA  

http://www.agarta.cz/  

Ohrada 1879, 755 01 Vsetín  

Tel.: 571 436 900  

e-mail: kc-klic@seznam.cz  

Poradna pro ženy a dívky 

http://poradnaroznov.webnode.cz/  

Zemědělská 500, 756 61 Rožnov p. R.  

Tel.: 604 601 714  

e-mail: roznov@poradnaprozeny.eu   

Linka pro ženy a dívky  

Tel.: 603 210 999 pondělí, středa, pátek 8 - 

20 hodin 

Nenech to být – online schránka důvěry 

www.nntb.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
http://www.azylovydum.cz/
http://www.azylovydum.cz/schranka_duvery
http://www.agarta.cz/
mailto:kc-klic@seznam.cz
http://poradnaroznov.webnode.cz/
mailto:roznov@poradnaprozeny.eu
http://www.nntb.cz/
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„Škola je chrámem výchovy – a proto nejvíce nezbedností natropí 

děti ve škole.“ 

(Mark Twain) 
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Vypracovala: Mgr. Lucie Mořkovská  

 

 

Schválil: Mgr. Stanislav Petružela  

 

 

V Zubří 29. srpna 2019 


