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Charakteristika školy

Základní škola Lačnov je málotřídní vesnická škola s prvním až pátým ročníkem. Ve školním
roce 2013/2014 navštěvuje naši školu 38 žáků. Žáci druhého a třetího ročníku jsou spojeni
v jedné třídě. Nově k ZŠ Lačnov patří školní družina, která dříve spadala pod Mateřskou školu
Lačnov.

Seznámení s preventivním programem

S preventivním programem jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci seznámeni
na poradě, žáci jsou s ním seznámeni prostřednictvím metodika prevence a třídních učitelů.
Pro rodiče a veřejnost je preventivní program k dispozici na www.zslacnov.cz a fyzicky

ve sborovně školy. Současně je k dispozici Program proti šikanování ZŠ Lačnov.

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.

Cíle preventivního programu

Dlouhodobě vytýčeným cílem je zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů, zvýšit
odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům. Průběžné sledování konkrétních
podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a
uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí.

Další cíle



osvojení zdravého životního stylu,



vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení a sebepoznávání



k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování
maximálně aktivně zapojit všechny aktéry školy (žáky, rodiče, učitele i ostatní
zaměstnance školy) do života školy.

Při řešení konkrétní krizové situace je postup následující



žák,



třídní učitel, rodiče,



školní metodik prevence,



ředitel školy,



popř. další příslušné instituce.

Preventivní program je začleněn do výukových předmětů jednotlivých ročníků



prostřednictvím jednorázových i pravidelně se opakujících akcí,



realizací mimoškolních aktivit,



nabídkou zájmových útvarů v rámci školní družiny.

Plán preventivních akcí pro školní rok 2013/2014
Září

Zahájení plaveckého výcviku

Říjen

Divadlo
Beseda R-Ego
Hudební vystoupení
Návštěva Pulčín

Listopad

Lampionový průvod
Beseda – Centrum pro rodinu
Vánoční jarmark

Prosinec

Zpívání u betléma
Vítání občánků
Týden zdravé svačinky

Leden

Beseda s PČR
Hravá školička

Únor

Návštěva hasičské zbrojnice

Březen

Exkurze v lékárně
Beseda v knihovně

Beseda R-Ego
Duben

Vycházka do přírody - šafrány
Den Země

Květen

Beseda – Centrum pro rodinu
Pietní akt Vařákovy pasek
Den matek

Červen

Pasování prvňáčků na čtenáře
Den dětí

Další akce budou realizovány dle nabídky a situace (výstavy, soutěže, besedy, apod.).

Žáci naší školy se pravidelně účastní charitativních akcí:


Strom přání pro děti z dětských domovů



Dárek na Ukrajinu



Den proti Rakovině



Čtení pomáhá



aj. dle aktuální nabídky

Spolupráce s odborníky činnými v oblasti rizikového chování



Pedagogicko-psychologická poradna Vsetín



Policie ČR, obvodní oddělení Horní Lideč, preventivní informační skupina



Městský úřad Vsetín, oddělení sociálně-právní ochrany dětí



Obecní úřad Lačnov



R-Ego Slavičín



Obecní knihovna Lačnov



Muzeum Valašské Klobouky



Český Červený kříž Valašské Klobouky



Centrum pro rodinu Valašské Klobouky



aj.

