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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 Pondělí 13:00 – 14:30 hod. 

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

 

Školní metodik prevence PhDr. Dana Kořenková 

Telefon 571 621 466 

E-mail korenkovadana@seznam.cz 

Specializační studium ------ 

Konzultační hodiny Pondělí, středa 9:05 – 9:25 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. Primárně 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 2017/2018 Dveře školy, ateliérů, školní sklářské huti a všech ostatních prostor, 

kde probíhá výuka, budou zájemcům otevřeny ve dnech: 13.10., 

10.11.-11.11.2017 a 19.01.2018. 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  2017/2018 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“. Prevencí rozumíme všechna opatření směřující k předcházení a minimalizaci jevů 

spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. Rizikové chování zahrnuje různé formy 

chování, které mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince, 

nebo ohrožují jeho sociální okolí. Rizikové chování představuje typy chování, které se pohybují 

na škále od extrémních projevů chování „běžného“ (např. adrenalinové sporty) až po projevy 

chování na hranici patologie (např. nadměrné užívání alkoholu, cigaret, nelegálních drog, násilí). 

 

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 eliminaci problémového chování žáků 

 na rozvoj profesních dovedností a znalostí 

 na podporu efektivního a tvůrčího trávení volného času 

 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 neopomínáme rozvíjet větší spolupráci 

v kolektivech, schopnost přizpůsobení se ostatním a dovednosti 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. 

Podstatnou částí jejich života je jejich vnitřní imaginární svět, do něhož více či méně utíkají. 

Rizikové chování na naší škole představuje zvýšená absence (popř. absence neomluvená), ať již 

z důvodu protektivního chování rodičů či nedochvilnosti a lenosti žáků. 

Ve škole jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je umožněno 

vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Některé další žáky škola zařadila do 

podpůrného programu. Slabším žákům škola nabízí doučování a konzultace. Každoročně 

aktualizujeme seznam žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, tento seznam je k 

dispozici u výchovného poradce. 

 

 

6. Dlouhodobé cíle prevence 

 

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

budovat jeho zdravé sebevědomí, rozvíjet jeho sebedůvěru a posilovat jeho harmonické 

fungování ve skupině. Snažíme se o minimalizaci vzniku rizikového chování našich žáků. Dbáme 

na vzájemnou toleranci ve skupině a pochopení lidské rozlišnosti.  Cílem je posilovat vstřícné, 

otevřené a respektující vztahy trojice žák - učitel - rodič, upevňovat důvěru ve výchovného 

poradce a školního metodika prevence. Prevence prostupuje celým výchovně vzdělávacím 

procesem, snažíme se jít za rámec pouhého předávání informací a zkoušíme ovlivňovat postoje 

a chování žáků, vytvářet osobní kladné vzory. Vzdělávání v této oblasti se týká všech 

pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří dbají na důsledné dodržování pravidel 

stanovených Školním řádem, avšak též vyžadují dodržování obecných morálních zásad. 

Prevence rizikového chování má interdisciplinární charakter. 

 

 

7. Krátkodobé cíle prevence 

 

Krátkodobé cíle prevence bezprostředně navazují na dlouhodobou preventivní strategii školy.  

Pro naši malou školu jsou signifikantní přátelské a tolerantní vztahy v rámci tříd i v rámci 

jednotlivých ročníků. Toto pozitivní klima chceme i nadále rozvíjet. Posilovat v žácích vědomě 

vlastní jedinečnost, ovšem zároveň budovat jejich toleranci vůči druhým osobám. Již dlouho 



 

 
 

žijeme v multikulturním světě, proto je nezbytné, aby žáci rozlišnost vnímali jako výhodu a 

příležitost k poučení a vlastnímu obohacení.  

 

 

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); 

 Filmová, divadelní představení a další kulturní akce; 

 Výlety, exkurze, adaptační pobyty; 

 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 v celém preventivním programu má kvalitní práce třídního učitele, 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. Třídní učitel žáky motivuje k vytvoření pravidel třídy, která jsou v souladu se školním 

řádem. Podílí se na vytváření bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě. 

Společně dodržovaná pravidla ve třídě jsou účinnou prevencí rizikového chování, zejména 

nekázně a šikany. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních 

schůzek, v případě potřeby zve rodiče k mimořádné návštěvě školy s cílem společného hledání 

cesty k odstranění problémů žáka. 

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 metodik 

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 2017; 

 Zajištění písemných souhlasů zletilých žáků s orientačním testováním na alkohol a jiné 
drogy - září 2017; 

 Seznámení se školním řádem, zdůraznění zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných 
drog, jejich přechovávání a donášení do školy, zákaz kouření - září 2017; 

 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. 
 

 

Akce pro žáky v mimoškolním prostředí 

 

Návštěvy výstav a exkurze 

 

 Jednodenní návštěvy v galeriích a muzeích - září – červen; 
(Valašské Meziříčí, Ostrava, Brno, Olomouc, …); 

 Historická exkurze pro 4. ročník do Prahy; 

 Komentované prohlídky k výstavám (Galerie Sýpka, Galerie Kaple, Muzejní a galerijní 
centrum, Muzeum regionu Valašsko); 

 Exkurze v grafickém studiu Kompakt, Retigo a další; 

 Předvánoční Vídeň – návštěva města, galerií a muzeí, 1. - 4. ročníky všech oborů; 
 
Účast na soutěžích 
 

 Výtvarná soutěž „Máš umělecké střevo?“, pořádá Národní galerie v Praze, Moravská 
galerie v Brně, DOX v Praze. (listopad 2017 – květen 2018); 

 Soutěžní malířské bienále Oskar Ostrava 2017, pořádá Střední umělecká škola, Ostrava; 
 
Realizace školních výstav a akce pro veřejnost 
 

 Výstava prací žáků školy v galerii v Muzeu regionu Valašsko ve VM; 

 Sklářské kouzlení v Muzeu regionu Valašsko ve VM (únor 2018); 

 Dny otevřených dveří – prezentace ateliéru UM; 

 Muzejní noc, představení jednotlivých ateliérů a ŠAH, 8. června 2018; 
 

Projekty Erasmus + 

 

 Praxe žáků v galerii v Balčiku v Bulharsku. 

 Účast žáků na projektu Česko-Slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku, Plovdiv a 
Trenčín. 

 

 

 

 



 

 
 

Rámcový plán aktivit pro žáky 

 

Program: Adaptační pobyt -  září 

 žáci 1 ročníků, třídní učitel, metodik prevence  

 usnadnit adaptaci a socializaci žáků, vzájemná komunikace 

 napomoci třídnímu učiteli s diagnostikou třídy 

 

Program: Antisemitismus a holocaust - září 

 žáci 1. 2. ročníků, ICEJ, Dr. Vidláková 

 důraz na vzájemné soužití národnostních etnik 

 

Program: ERASMUS + KA2 strategické partnerství -říjen 

      „Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko“ 

 prohloubení jazykových dovedností 

 prožitkové aktivity-arteterapie, zdravý životní styl 

 

Program:  Závislost tady a teď - listopad 

 žáci 1. ročníků, Kontaktní centrum Klíč, Vsetín 

 zážitková zkušenost z modelové situace příběhu závislé osoby 

 

Program:  Typy temperamentu anebo co jsi zač - listopad 

 žáci 2. ročníků, lektor Klubu Most 

 určení typu temperamentu, silných a slabých stránek 

 

Program: Kurz sebeobrany - prosinec 

 žáci 3. 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 šikaně - průběžně 

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

 motivovat žáky k případnému oznámení podobného problému 

 

Program:  Kreativní myšlení - leden 

 žáci 3. ročníků, lektor Klubu Most 

 uplatňování tvořivosti ve vztazích i při studiu 



 

 
 

 

Program:  Trestná činnost nezletilých a mladistvých - březen 

 žáci 2. 3. ročníků, interaktivní přednáška Městské policie 

 trestní odpovědnost a sankce 

 

Program: Sex a vztahy trochu jinak - květen 

 žáci 1. ročníků, letor Klubu Most 

 motivace k zodpovědnosti v oblasti sexu a vztahů 

 

Program:  Právní vědomí – dle možností soudu 

 žáci 3. ročníků, soudní senát 

 účast na soudním procesu na Okresním soudu ve Vsetíně 

 případně na Městském soudu ve Valašském Meziříčí 

 

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 Vsetín; 

 Městská policie Valašské Meziříčí; 

 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. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


