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Charakteristika školy a jejího okolí

Základní škola Lačnov, okres Vsetín sídlí v budově, která byla opravena v roce 2004. Naše
škola je málotřídní škola (čtyři třídy) s 1. až 5. ročníkem. Třídy se tvoří spojením různých
ročníků, podle počtu žáků. Kapacita školy je 75 žáků. Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje
ZŠ Lačnov 45 žáků.
ZŠ Lačnov je zaměřená na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Děti mají možnost využít
školního stravování v jídelně. Žáci mohou po výuce navštěvovat družinu, která je umístěna
v komplexu budovy mateřské školky (v těsném sousedství se školou) a knihovnou s přístupem
k internetu. Vedle budovy školy je školní hřiště o rozloze 220 m 2 s tribunou, krbem a
ohništěm, žákům je zde umožněn přístup až do večerních hodin.
Před školou je umístěna autobusová zastávka, v sousedství je obecní úřad a obchod
s potravinami.
Budova školy je umístěna ve Zlínském kraji v obci Lačnov, jež leží v podhůří Vizovických
vrchů. Škola je v sousedství přírodní památky květnaté louky s bohatým výskytem
chráněného druhu šafránu bělokvětého. Obcí protékají potoky Smolinka, Seninka
a Lačnovský potok, leží zde tři rybníky a nad obcí se rozkládají Trčkovy skály. Milovníci
přírody zdejší krajinu jistě ocení.
Školu navštěvují žáci ve věku od 6 do 11 let. Všichni žáci jsou místní.

Vybavení školy

Budova školy byla v r. 2004 kompletně rekonstruována a rozšířena o dvě učebny. Předností
naší školy je bezbariérový vstup do přízemí, ve kterém je umístěna jedna kmenová třída,
tělocvična, sociální zařízení (jak pro děti, tak pro učitele), šatny pro děti, sborovna a sklad
učebnic a pomůcek. Učebnice jsou rozděleny podle ročníků a podle vyučovacích předmětů
a jsou k dispozici všem vyučujícím, stejně jako ostatní pomůcky do vyučování (nástěnné
obrazy, trojrozměrné modely, mechanické pomůcky atd.). Pro další studium a práci žáků

i pedagogů je k dispozici slušně vybavená školní knihovna, která je umístěna ve třídě
v 1. patře, která to z hlediska kapacity umožňuje.
V prvním patře jsou umístěny dvě kmenové třídy, počítačová učebna, ředitelna, kancelář
pro účetní školy a síň tradic.
Ve druhém patře je pak jedna kmenová třída, učebna výtvarné a pracovní výchovy, která je
využívána i pro výchovu hudební, a kabinet.
Tělocvična je menší rozlohy, neustále je však dovybavována novým nářadím a cvičebními
pomůckami. Po vyučování zde mohou žáci hrát stolní tenis či navštěvovat sportovní kroužky
(basketbal) nebo dramatický kroužek.
Sborovna je využívána zejména k pedagogickým poradám. Vzhledem k tomu, že se tady
denně sejde celý pedagogický sbor, je zde umístěna nástěnka, která je neustále doplňována
aktuálními informacemi. Jelikož je vybavena lednicí a rychlovarnou konvicí, mohou si zde
učitelky připravovat čaj a trávit zde dobu svačiny.
Počítačová učebna v prvním patře byla v prosinci 2009 nově vybavena kompletními PC
sestavami, které nahradily počítače zastaralé. Všech pět počítačů je připojeno
na vysokorychlostní internet a jsou také vybaveny dostatečným množstvím výukových
programů pro každý ročník. Ke dvěma z počítačů je připojena i tiskárna. Další čtyři počítače
jsou umístěny v každé z kmenových tříd. I tyto jsou připojeny na vysokorychlostní internet.
Každý vyučující má od roku 2011 k dispozici notebook, který může připojit na vizualizér
či dataprojektor.
Všichni vyučující mají k dispozici barevnou multifunkční kopírku umístěnou v ředitelně, dále
černobílou kopírku, která je v učebně pro výuku výchov.
Všichni naši žáci, stejně tak i zaměstnanci školy, se mohou stravovat ve školní jídelně při MŠ,
kam se dostanou tzv. spojovací chodbou.

Cíle preventivního programu

Dlouhodobým cílem primární prevence je zvyšování odolnosti žáků vůči rizikovému chování.
Předcházení prvnímu experimentování s návykovými látkami.

Úkolem je vést žáky:
• ke zdravému životnímu stylu,
• ke schopnosti vyrovnat se s náročnějšími životními situacemi,
• k poznání sama sebe,
• k objektivnímu sebehodnocení,
• k utváření si vlastních reálných cílů.

Za priority pro letošní školní rok považujeme:
• udržet příznivé klima školy,
• proškolit další pedagogické i nepedagogické pracovníky v oblasti šikany,

• spolupráce s rodiči,
• poskytovat poradenské služby a spolupracovat se specializovanými poradenskými
zařízeními.

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy
Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s preventivním programem na školní
poradě, dále je jim k dispozici ve sborovně a na webových stránkách školy.
Při řešení konkrétní krizové situace je postup následující:

• žák,
• třídní učitel, rodiče,
• školní metodik prevence,
• ředitel školy,
• popř. další příslušné instituce.
Další vzdělávání pedagogů
Metodik prevence: spolupracuje s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Vsetín,
s pracovníky R-Ega Slavičín, příslušníky policie obvodního oddělení Horní Lideč
a zaměstnanci ostatních center a institucí nabízející preventivní programy pro školy.
Navštěvuje semináře dle aktuální nabídky, předává informace ostatním pedagogům a žákům,
realizuje preventivní program školy a kontroluje jeho plnění.

Pedagogičtí pracovníci: se dle aktuální nabídky proškolují v oblasti šikany, rizikového
chování a zdravého životního stylu.

Rodiče žáků
Informovanost rodičů je zajištěna prostřednictvím třídních schůzek, webových stránek
www.zslacnov.cz

a zápisem do žákovských knížek. Dále mají možnost individuálních

pohovorů.
Aktivity pro rodiče:
• seznámení s PP na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek,
• konzultace se školním metodikem prevence, třídními učiteli,
•

možnost seznámit se s propagačními materiály týkajících se problémových oblastí,

• společné akce pro rodiče a děti – Velikonoční jarmark, Karneval, Zpívání u Betléma,
Opékání rodičů a dětí a další.

Žáci školy
Žákům je představen školní metodik prevence v jednotlivých třídách, jsou jim objasněny
případy a situace, kdy se na něj mohou obrátit.
Žáci mají možnost se kdykoliv obrátit na školního metodika prevence, a to přímo osobně
v budově školy, popř. prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, který je žákům znám.
S preventivním programem školy jsou žáci seznámeni v průběhu měsíce října v kmenových
třídách školním metodikem prevence.

Zapojení preventivního programu do výuky

Program prevence je zaměřen na:
• stanovení pravidel a společné soužití mezi žáky a mezi žáky a učiteli,
• rozvoj schopnosti komunikovat, diskutovat, řešit problémy,
• zvyšování zdravého sebevědomí,
• umění vyjádřiv slušně svůj názor,
• umění pomoci druhým,
• tvoření skupin, práce ve skupinách,
• trávení volného času,
• sebepoznání,
• ochranu zdraví,

• základy estetické výchovy,
• ekologickou výchovu,
• spolupráci s rodiči,
• osvojování si a upevňování si návyků zdravého životního stylu.

Ve školním roce 2011/2012 bude preventivní program zapojen do vyučovacích předmětů
následovně:

Český jazyk
-

mezilidské vztahy, komunikace,

-

zařazování témat do hodin slohů,

-

zařazování témat do hodin čtení (např. 4. a 5. ročník Říše Agord – Daniel Hevier),

-

zapojení žáků do literárních a kulturních soutěží.

Anglický jazyk
-

týmová práce,

-

komunikace.

Prvouka
-

vhodné chování ve společnosti,

-

pravidla slušného chování,

-

postavení v rodině, ve škole.

-

jednotlivé kategorie rizikového chování,

-

péče o zdraví,

-

hygiena.

Vlastivěda
-

rozvoj sociálních dovedností,

-

postavení ve společnosti,

-

aktuální problémy v oblasti rizikového chování.

Přírodověda
-

negativní vlivy návykových látek na člověka,

-

zdravý organismus,

-

ochrana zdraví,

-

základy rodinné a sexuální výchovy,

-

jedovaté houby,

-

základy první pomoci,

-

ekologická výchova.

Tělesná výchova
-

péče o tělo,

-

zdravý životní styl.

Hudební výchova
-

kulturní akce,

-

umění naslouchat druhému,

-

tolerance,

-

estetická výchova,

-

zapojení se do hudebních soutěží.

Výtvarná výchova
-

volné řazení rizikových témat,

-

estetická výchova,

-

výtvarné soutěže napomáhající prevenci.

Metody a formy práce k osvojení preventivních ochranných kompetencí

Metody, jimiž jsou realizovány preventivní programy:
-

dialogické – hry, rozhovory, přednášky, besedy,

-

monologické – vyprávění, výklad, vysvětlování,

-

autodidaktické – práce s textem, publikací,

-

problémové – pozorování.

Formy, jejich prostřednictvím jsou preventivní programy prezentovány:
-

vyučovací hodina,

-

vycházky,

-

exkurze,

-

besedy,

-

skupinové vyučování,

-

mimotřídní a mimoškolní aktivity.

Plán akcí na podporu prevence pro školní rok 2011/2012

Obor
Primární prevence

Název akce
Primární preventivní

třída
1. až 5.

datum
listopad - červen

realizátor
R-Ego Slavičín

Primární prevence

programy pro ZŠ - beseda
První pomoc

4. až 5.

květen

ČČK Valašské

duben

Klobouky
HZS Valašské

Primární prevence

Hasiči

1. až 5.

Klobouky
Primární prevence
Primární prevence

Dopravní výchova
Primární prevence pro ZŠ -

Ekologie

beseda
Přírodovědná vycházka

Ekologie
Ekologie
Sport
Sport
Kultura
Kultura
Kultura

Návštěva rodinné farmy
Šafrány - exkurze
Sportovní den
Zábavné centrum Galaxie
Divadlo
Hudební vystoupení
Návštěva knihovny -

4.

březen, květen
říjen - červen

Centrum pro rodinu

5.

říjen

Valašské Klobouky
Mgr. Odehnalová

1.
1. až 5.
1. až 5.
1. až 5.
1. až 5.
1. až 5.
1. až 5.

březen
březen/duben
červen
prosinec

p. Bojda
Mgr. Ivanišová
ZŠ Lačnov
ZŠ Lačnov
ZŠ Lačnov

říjen - červen

Obecní knihovna
Lačnov, Mgr. Eliška

beseda

Ivanišová

Kultura

Pasování prvňáčků na

1.

červen

čtenáře

Mgr. Eliška
Ivanišová, Obecní
knihovna Lačnov,
OÚ Lačnov

Další aktivity:
-

výtvarná výchova, estetika – zapojení se do aktuálních soutěží,

-

dramatická výchova – veřejné vystoupení dramatického kroužky 2x ročně,

-

tvorba školního časopisu – 3x ročně,

-

týmová práce – velikonoční jarmark.

-

další aktivity dle aktuální nabídky.

Ostatní akce:
-

zpívání u betléma,

-

karneval,

-

Noc a Andersenem,

-

Velikonoční jarmark,

-

školní výlet,

-

Den dětí ve spolupráci s rodiči,

-

Den dětí ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Lačnov,

-

akce dle aktuální nabídky.

Pomáháme:
-

Fond Sidus,

-

Liga proti rakovině – květinový den.

Celoroční projekt:
-

Recyklohraní.

Zájmové útvary realizované na škole
Žáci ZŠ Lačnov mají možnost ve školním roce 2011/2012 navštěvovat následující zájmové
útvary:
-

dramatický kroužek

3. až 5. ročník

Mgr. Marta Odehnalová

-

výuka německého jazyka

4. až 5. ročník

Mgr. Michaela Trčková

-

sportovní kroužek

1. až 5. ročník

Mgr. Eliška Ivanišová

-

náboženství

1. až 5. ročník

Marie Trčková, Mgr. Liška

-

hra na flétnu

1. až 5. ročník

Miroslava Janáčová

Spolupráce s odborníky činnými v oblasti rizikového chování

• Pedagogicko-psychologická poradna Vsetín
-

spolupráce s okresní metodičkou prevence

-

diagnostikování problémových žáků

• Policie ČR, obvodní oddělení Horní Lideč, preventivní informační skupina
-

přednášky, besedy, ukázkové akce

•

Městský úřad Vsetín, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

-

řešení výchovných problémů

• Obecní úřad Lačnov
-

upozorňování na krizové jevy v obci

•

R-Ego Slavičín

-

přednášky, besedy, preventivní programy pro žáky

• Obecní knihovna Lačnov
-

besedy

• Muzeum Valašské Klobouky
-

interaktivní výstavy, besedy

• Český Červený kříž Valašské Klobouky
-

besedy, kurzy první pomoci

