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1. Hlavné úlohy a ciele: 

 

Školská prevencia predstavuje systém opatrení zameraných na predchádzanie 

a znižovanie výskytu rizikového správania u žiakov. Je to zámerné, komplexné, koordinované 

a kontinuálne uplatňovanie psychologických, psychoterapeutických, resocializačných 

a výchovných metód. 

Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. 

Výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu 

jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. 

Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tém školského vzdelávacieho 

programu: - osobnostný a sociálny rozvoj a ochrana života a zdravia.  

 Úlohou koordinátora primárnej prevencie je priebežne monitorovať správanie sa 

žiakov a následné zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného 

vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo 

neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý 

problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Zameriame sa 

aj na koordinovanie a metodické usmerňovanie preventívnej protidrogovej výchovy na škole, 

v spolupráci s vedením školy a triednymi učiteľmi.  

Ťažiskom práce bude primárna prevencia, pomocou ktorej chceme predchádzať 

sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Osobitná pozornosť bude 

venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Na zabezpečenie disciplíny 

v škole budú prijímané také opatrenia, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, 

s výchovou v duchu humanizmu, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a 

rasizmu.  

V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa budeme monitorovať správanie sa detí a ich 

zmeny a zabezpečovať ich aktívnu ochranu. V zmysle Listiny ľudských práv sa zameriame na 

eliminovanie všetkých foriem diskriminácie a segregácie akejkoľvek skupiny žiakov v škole. 

Výchova vo voľnom čase bude výraznou preventívnou alternatívou prevencie proti drogám.  

 Budeme uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania 

v škole, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia 

preventívne riešiť podľa  vypracovaných opatrení  školy. 



V súlade s rezolúciou Európskej rady o prevencii pred toxikomániou v rámci 

školských programov, budeme posilňovať zdravý životný štýl, a tak prispievať k zlepšeniu 

zdravia žiakov a k prevencii pred civilizačnými chorobami.  

V zmysle Národného programu duševného zdravia budeme realizovať aktivity 

a programy na prevenciu civilizačných ochorení.  

Prevencia kriminality na našej škole vyplýva z Národného programu starostlivosti 

o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015. 

Snahou učiteľského kolektívu bude spolupráca pri vytváraní pozitívnej sociálnej klímy 

prostredníctvom edukačných programov ako prevencie násilia v škole. Prevenciu drogových 

závislostí budeme realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu ale 

i mimo vyučovacieho diania v škole.         

            Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách ( a nielen v nich) je 

osvojiť si vedomosti a zručnosti a formovať také postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie 

ľudskej dôstojnosti, a to v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita 

a spravodlivosť. 

             Vzhľadom na ciele výchovy k ľudským právam bude potrebné sústrediť sa 

v jednotlivých ročníkoch  na osvojenie všeobecných poznatkov a vedomostí veku primeranou 

formou, od pochopenia pojmov – poznatkov, po zručnosti a ich aplikácie do každodenného 

života. 

 

2.  Hlavné metódy a formy práce:  

 

 rozhovory, besedy, ankety, dotazníky, 

 vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,  

 práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania, 

 práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www stránok 

s protidrogovou tematikou, 

 organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi triedami 

a ročníkmi, 

 nástenky, plagáty, výstavky, 



 prosociálna činnosť, 

 monitorovanie správania žiakov, 

 rozhovory s rodičmi a pod. 

 

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a 

záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

 

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí bol zostavený na základe : 

 pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2016/2017, 

 úloh Koncepcie prevencie  drogových závislostí v rezorte školstva,  

 dohovoru o právach dieťaťa,  

 národnej protidrogovej stratégie, metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a 

riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,  

 listiny ľudských práv,  

 Štátneho vzdelávacieho programu,  

 Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy  

 Vnútorného poriadku školy. 

     Minulý školský rok sa v našej škole nevyskytovali väčšie problémy s fajčením, pitím 

alkoholu a užívaním návykových látok. 

      

Veľmi dôležitým zdrojom informácií je internet – webové stránky: 

 www.infodrogy.sk 

 http://www.bezpre.sk/ 

 http://www.prevenciasikanovania.sk/ 

 https://www.iedu.sk/poradenstvo/prevencia/Stranky/default.aspx 

 http://www.infovek.sk/predmety/prevenciadrog/linky/linky.php 

 www.prevencia.deti.szm.sk - prevencia detí a mládež 

 Národný program boja proti drogám 

 a mnohé ďalšie... 

 

 

http://www.infodrogy.sk/
http://www.bezpre.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/
https://www.iedu.sk/poradenstvo/prevencia/Stranky/default.aspx
http://www.infovek.sk/predmety/prevenciadrog/linky/linky.php


3. Úlohy a ich realizácia: 

 Sprostredkujem informácie o nebezpečenstve drog, iných škodlivých závislostiach a o 

šikanovaní, ale i o formách zdravého spôsobu života. Sústavne budem spolupracovať s 

triednymi učiteľmi. Budem pomáhať rodičom (ak prejavia záujem) i žiakom pri 

riešení osobných problémov najmä v súvislosti s fajčením, pitím alkoholu, ale i so 

záškoláctvom a drobnou kriminalitou. 

 Budem spolupracovať s PK, MZ a ŠKD, usmerňovať ich a koordinovať ich prácu tak, 

aby všetci učitelia vo svojej práci s deťmi venovali tejto problematike zvýšenú 

pozornosť a podľa možností zaraďovali niektoré vhodné témy do výchovno-

vyučovacieho procesu a najmä do náplne triednických hodín. 

 V spolupráci triednych učiteľov, ale i ostatných pedagogických zamestnancov budem 

zabezpečovať monitorovanie šikanovania, najmä jeho prevenciu a odstraňovanie jeho 

prejavov. Pomôžem deťom i rodičom pri riešení osobných problémov v súvislosti s 

užívaním drog, alkoholu a podobne 

 Zabezpečím prednášky, školenia a konzultácie pre učiteľov i rodičov. 

 Podľa možnosti a potreby zabezpečím lekárov, psychológov na prednášky slúžiace 

primárnej prevencii. 

 Celoročne a dlhodobo chcem naďalej spolupracovať s Pedagogickopsychologickou 

poradňou v Banke. 

 Budem pomáhať podľa potreby pri zakladaní záujmových útvarov. Taktiež budem 

propagovať mimoškolskú činnosť v záujmových útvaroch a zmysluplné využívanie 

voľného času detí. 

 Naďalej sa budem zúčastňovať na školeniach a seminároch s danou problematikou, aj 

sama sa vzdelávať a získavať najmä z internetových stránok všetky dostupné 

informácie.  

 Budeme pokračovať v propagácii mliečnej desiaty a tiež v projekte Školské ovocie – 

ovocie a ovocná šťava pre každého žiaka. Vymedzíme priestor na propagáciu 

zdravého životného štýlu. 

 V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS v podmienkach rezortu 

školstva na roky 2009 - 2012 zameriame našu pozornosť na prevenciu rizikového 

správania sa v rámci dospievania. Zapojíme sa do celoslovenskej kampane “Červené 

stužky”. 



4. Očakávané výsledky: 

     Koordinátor prevencie, výchovný poradca a vedenie školy očakávajú, že pomocou 

navrhovaných aktivít zvýšia pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečia  aktívnu 

ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním 

mravného vývinu. Napomôžu osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôžu prehĺbiť právne 

vedomie detí a uvádzať ho do praxe, pomôžu odstraňovať sociálno-patologické javy na škole 

ako problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naučia žiakov asertívnemu 

správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť 

prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie 

detí. Naučiť ich zodpovednosti o vlastné zdravie. 

     Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie závislostí, ich 

aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-

patologických javov. S ich pomocou chceme nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť 

aj v mimoškolskom prostredí. 

     Smerom k žiakom a rodičom plánujeme pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených 

odborníkov z  Mestskej a Štátnej polície Piešťany , čo by malo zdôrazniť dôležitosť prevencie 

drogových závislostí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČASOVO-TEMATICKÝ PLÁN 

 

September 

 

Zodpovední: 

 Oboznámiť žiakov s vnútorným poriadkom školy a Chartou proti 

šikanovaniu     

 

 

Triedni učitelia 

 Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie (jeho prípadné 

dopracovanie podľa okolností) 

 

 

KPP 

 Zaradiť do tematicky výchovno - vzdelávacích plánov vyučovacích 

predmetov a do plánov aktivít triednych učiteľov úlohy 

protidrogovej prevencie, prevencie proti šikanovaniu a výchovu k 

ľudským právam 

 

 

Pedagogickí pracovníci 

 Pomoc pri nábore do záujmových krúžkov a útvarov, ako i do 

školského klubu 

Vedúci krúžkov 

 Rodičovské združenie – informácie o opatreniach školy   proti 

šíreniu drog 

Triedni učitelia  

 

 Pokračovať v realizovaní mliečnej a ovocnej desiaty a dňa bez 

sladkostí na I. stupni 

 

Triedni učitelia  

 

 10.9.  Deň prvej pomoci  

 

Triedni učitelia 

 25.9. Svetový deň srdca – zamerať sa na zdravý životný štýl            

Čo robím pre svoje srdce? „Nejdem domov busom, ale klusom!“ 

 

Triedni učitelia 

KPP 

 Nástenka s témou zdravého životného štýlu KPP, triedni učitelia 

 Registrácia do projektu „Škola priateľská k deťom“ KPP 

Október 

 

 

 1.10. -  Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov)- zamerať na 

zvyšovanie pozornosti voči starším ľuďom + výroba darčeka pre 

našich starých rodičov 

Triedni učitelia, učitelia VYV, 

KPP 

 1.10.  Európsky deň depresie – informovať žiakov, žiakom 

vytvoriť priestor zdôveriť sa s problémami pomocou tzv. Schránky 

dôvery  

KPP 

 Aktualizovanie informácií o telefónnych linkách a webových 

stránkach,  ktoré poskytujú pomoc 

KPP 

Triedni učitelia 

 Vyhľadávanie žiakov, ktorí prejavujú asociálne správanie, sú 

agresormi, chránenie obetí agresie.  

 2.10.  Medzinárodný deň bez násilia 

KPP,  

všetci vyučujúci,,  

 Aktivitou a vedomosťami proti drogám – práca s knihou Nenič 

svoje múdre telo (I. stupeň) a s knihou Ako poznám sám seba? (II. 

stupeň) 

triedni učitelia, 

KPP  

 Konzultácie so žiakmi – predpokladanými agresormi, ktorí by 

mohli byť násilnícky voči iným žiakom. 

KPP,  

triedni učitelia 

 Dotazník trávenia voľného času KPP, triedni učitelia 



 Svetový deň výživy 16.10. – projekt „Čo je dobré pre moje telo“ (I. 

stupeň) 

Triedni učitelia 

 Aktualizácia nástenky venovanej právam detí a spolupráci 

s UNICEF (do 15.10.) 

KPP, učitelia VYV 

 Informovanie o programe „Škola priateľská k deťom“ (učitelia, 

žiaci, rodičia) 

KPP 

 

November 

 

 

 Medzinárodný deň bez fajčenia - riešenie fajčenia, alkoholu u 

žiakov. 

 Riešenie zneužívania mobilov, počítačov- e-mailovej pošty atď. 

KPP, 

triedni učitelia,  

 16. 11. Medzinárodný deň tolerancie - diskusia KPP,  

všetci učitelia 

 Európsky týždeň boja proti drogám – športové aktivity 

 

Učitelia TEV 

 

 18. 11.  Medzinárodný deň bez fajčenia  

 

KPP, triedni učitelia 

 Aktivitou a vedomosťami proti drogám –práca s knihou Nenič 

svoje múdre telo (I. stupeň) a s knihou Ako poznám sám seba? (II. 

stupeň) 

triedni učitelia, 

KPP  

 Výroba červených stužiek v rámci celoslovenskej kampane 

“Červené stužky” 

Triedni učitelia, KPP 

 Školenie ohľadne projektu Škola priateľská k deťom, zapracovanie 

práv detí do školského vzdelávacieho programu 

KPP, vedenie školy 

December 

 

 

 Dňa 1.12. Pripomenúť si Svetový deň boja proti AIDS – akcia 

„Červená stužka“ 

KPP, triedni učitelia 

 Spolupráca s triednymi učiteľmi, aby upozorňovali na riziko pitia 

alkoholu najmä počas vianočných a novoročných sviatkov 

KPP 

triedni učitelia,  

 Spolupráca s pedagogickou a psychologickou poradňou  CPPP Piešťany, 

KPP 

 Deň ľudských práv (diskusia – triednicke hodiny) 

 

KPP,  

triedni učitelia 

 Vianočná výzdoba, nástenky,  – využívanie voľného času KPP, 

triedni učitelia, 

 

Január 

 

 

 Koordinácia a spolupráca s pedagógmi, ktorí zapájajú žiakov do 

školských a mimoškolských podujatí 

všetci  

pg. zamestnanci, vedúci 

záujmových útvarov 

 Dotazník na zisťovanie závislostí (primeraný veku žiakov na 2. 

stupni) 

KPP 

 Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF KPP 

 Aktivitou a vedomosťami proti drogám –práca s knihou Nenič Triedni učitelia, 



svoje múdre telo (I. stupeň) a s knihou Ako poznám sám seba? (II. 

stupeň) 

KPP 

Február 

 

 

 Vyhľadávanie a podchytávanie detí so sociálne slabšieho 

prostredia, u ktorých sa prejavuje tendencia vyhľadávať prostredie 

s negatívnymi vplyvmi na ich zdravý vývoj 

KPP, triedni učitelia, 

vedúci záujmových útvarov, 

 Deň pre bezpečnejší internet (8.2.) – hľadanie informácií len 

v encyklopédiách. 

Triedni učitelia 

 12.2. Svetový deň manželstva Učitelia ETV, NAV 

 14.2. Sviatok sv. Valentína – „Valentínska pošta“ KPP 

 Spolupráca s Mestskou políciou Piešťany  – prednáška s besedou 

(pre II. st.) aj I. stupeň? 

KPP, Ms. polícia Piešťany 

 Aktivitou a vedomosťami proti drogám –práca s knihou Nenič 

svoje múdre telo (I. stupeň) a s knihou Ako poznám sám seba? (II. 

stupeň) 

triedni učitelia, 

KPP  

 Školský karneval – upevňovanie kamarátskych vzťahov triedni učitelia 

Marec 

 

 

 Droga očami žiakov (výtvarná súťaž jednotlivých ročníkov) 

 

KPP,  

všetci učitelia,  

 8.3. Svetový deň žien  - upriamiť pozornosť žiakov na úctu 

k ženám 

 

KPP, triedni učitelia 

 Aktivitou a vedomosťami proti drogám –práca s knihou Nenič 

svoje múdre telo (I. stupeň) a s knihou Ako poznám sám seba? (II. 

stupeň) 

triedni učitelia, KPP  

 Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie – 21.3.- 

výtvarné a literárne práce na tému „Kamaráti celého sveta“ 

učitelia VYV, SJL 

Apríl 

 

 

 Propagácia Dňa narcisov- výchovné využitie boja proti fajčeniu 

a iným návykovým látkam, 

KPP,, 

všetci  učitelia,  

 Rizikové správanie detí a mládeže, prevenčné aktivity, programy 

zamerané na rozvoj tolerancie a prevencie násilia u pubescentov – 

na tried. hod. 

KPP, 

triedni učitelia,  

 

 Potulky jarnou prírodou  Vychovávateľky ŠKD 

 Aktualizácia nástenky venovaná právam detí a spolupráci 

s UNICEF do 30.4. 

KPP, učitelia VYV 

 Svetový deň zdravia, Deň zeme – aktivity so žiakmi na 

triednických hodinách a športové aktivity, súťaže 

triedni učitelia 

učitelia TEV 

Máj 

 

 

 10.5. Svetový deň – Pohybom ku zdraviu - Olympiáda KPP, triedni učitelia 

 17.5. - Svetový deň hypertenzie – Čo robím pre svoje zdravie?  KPP, triedni učitelia 

 31.5. - Svetový deň bez tabaku  KPP, triedni učitelia 

 žiacky školský parlament KPP, žiačky parlament 

Jún 

 

 



 Svetový deň životného prostredia 

      Rôzne aktivity – šport, literárne a výtvarné práce, kvízy a         

      Besedy 

            

KPP, všetci  učitelia, PRI, ZEM, 

TEV, vedúci záujmových 

útvarov 

 Zober loptu a nie drogu kedy? Triedni učitelia, uč. TEV 

 Vyhodnotenie činnosti  KPP 

 Vypracovanie plánu činnosti koordinátora primárnej prevencie KPP 

 Oboznámenie žiakov s nástrahami leta na konci školského roka 

 

KPP, 

všetci  učitelia 

 

Priebežne budeme plán aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek rodičov, školy a žiakov  i 

podľa ponuky Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch. 

 

                                                                            Vypracovala: Mgr. Jana Jurčagová 

                                                                            Koordinátor protidrogovej prevencie 

 

                                  

 

 

                                                                                                                             

 

  

 

                                                                               

 

 

        

 

 

 

 

 

     

 

 

 


