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Čl.1 

Pojem sociálno-patologické javy 

Sociálno-patologické javy sú: chorobné, defektné a chybné javy, ktoré nie sú v súlade 

s morálkou spoločnosti, narušujú vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a prostredím a ľuďmi 

navzájom. 

Môžu súvisieť  s prečinmi a s páchaním trestných činov. Môžu to byť tiež poruchy správania 

jednotlivcov od narodenia alebo získané počas života. 

Do obsahu pojmu zahŕňame všeobecne tieto nežiaduce javy: 

● drogová závislosť 

● násilie a agresivita medzi žiakmi 

● rôzne formy rasizmu, intolerancie a diskriminácie 

● narušená kvalita vzťahov medzi rodičmi a deťmi 

● patologické hráčstvo 

 

Čl.2 

Príčiny sociálno-patologických javov v školách 

Na vzniku sociálno-patologických javov v školách sa podieľajú: 

1. Vonkajšie činitele: 

 rodina    - štýly rodinnej výchovy 

                             - patologické rodinné prostredie 

                             - nízka pripravenosť rodičov na výchovu dieťaťa 

 škola      - predimenzované učivo 

                             - učitelia nepripravovaní na výchovne pôsobenie 

                             - vystresovaní, demotivovaní a unavení učitelia a žiaci 

 partia:    - agresivita, vandalizmus a kriminalita 

                              - drogové závislosti 

                              - promiskuita 

 média:    - denne prezentovaná agresia a násilie 

                              - predkladanie negatívnych vzorov 

 

2. Vnútorné činitele: 

 ● dedičná podmienenosť 

 ● poruchy centrálneho nervového systému 

 ● dispozície k neurózam a psychózam 

 

Čl.3 

Obsah preventívneho programu: 

Obsah sa vzťahuje na témy: 

Prevencia šikanovania , Zdravý spôsob života (zdravá výživa, pohyb, životný štýl),  Ľudské 

práva, Bezpečnosť a prevencia ( závislosti – drogy, patologické hráčstvo, PC hry),  Prevencia 

AIDS/HIV, Trestno-právna zodpovednosť mládeže 

 

 

 



Čl.4 

Tvorba školského preventívneho programu 

Školský preventívny program vyžaduje náležitú analýzu aktuálnej situácie, kde je 

potrebné vziať do úvahy existujúce potreby, problémy a požiadavky školy súvisiace 

s prevenciou sociálno-patologických javov. Súčasťou programu prevencie sú jasne 

špecifikované a realistické ciele a úlohy, s implementačnou stratégiou prispôsobenou 

školskému prostrediu (preventívne aktivity) a jeho cieľovej skupine. Záver programu tvorí 

vnútorný proces spätnej väzby pomocou monitoringu alebo autoevalvácie programových 

činností. 

1. Analýza prevencie sociálno-patologických javov v šk.roku  2019/2020 

 Primárnym cieľom preventívneho  programu v uplynulom školskom roku bola 

prevencia   nenávistných prejavov, šikanovania a  rozvíjanie hodnôt tolerancie a vzájomného 

rešpektu v komunikácii. Uvedený cieľ vychádzal z aktuálnej spoločenskej situácie 

a problémov vyskytujúcich sa medzi mládežou. Plnenie cieľa bolo, najmä v 2.polroku, 

ovplyvnené aktuálnou situáciou pandémie koronavírusu (viac v Správe za šk.2019/2020). 

. Aktuálne vzniknuté negatívne prejavy žiakov v oblasti šikanovania a sociálno-

patolog.javov boli riešené v zmysle školskej Smernice o prevencii a riešení šikanovania 

žiakov.  Okrem rozhovorov, besied a dotazníkových metód sa v značnej miere využívali aj 

návštevy aktuálnych podujatí, súťaží s tematikou prevencie, zdravého životného štýlu a pod. 

podľa plánu koordinátora v príslušnej budove školy (na Ul.Dr.Herza a na Ul.K.Supa). 

Konkrétne zrealizované aktivity sú podrobne uvedené v záverečnej správe o činnosti 

koordinátorov prevencie.  

 

2. Úlohy a ciele školského preventívneho programu : 

 Školský preventívny program využíva účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie 

prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického a psychického týrania, 

delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov rasizmu,  

extrémizmu, delikvencie a vytváranie pozitívnej klímy v škole. Osobitá pozornosť je 

venovaná žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi.  

 Hlavnou témou šk.prev.programu v šk.r. 2020/2021 je problematika prevencie 

nenávistných prejavov, šikanovania a  rozvíjanie hodnôt tolerancie a vzájomného 

rešpektu v komunikácii. Daná téma vyplýva z pretrvávajúceho úsilia vyskúšať si v našej 

škole  zrealizovať obsah programu Škola bez nenávisti, ktorý je zameraný na oblasť prevencie 

šikanovania, kyberšikanovania  a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. 

https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/skola-bez-nenavisti.alej . Súčasťou uvedeného programu 

sú totiž aj aktivity, ktoré už niekoľko rokov, v rámci nášho Šk.prev.programu, úspešne 

realizujeme (napr. Smernica o prevencii a riešenia šikanovania, prevent.rovesnícka skupina, 

spolupráca so šk.psychologičkou apod.). Koordinátor prevencie bude aktívnym členom  

Žiackeho parlamentu, a tiež súčasťou realizačného týmu. Bude sa aktívne spolupodieľať na 

plnení úloh vyplývajúcich z programu s cieľom pripraviť sa na oficiálne zapojenie sa do 

Národného programu  pre základné a stredné školy s udelením certifikátu "Škola bez 

nenávisti” v budúcom šk.roku. 

https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/skola-bez-nenavisti.alej


 K ďalším úlohám vyplývajúcim zo školského preventívneho programu patria 

nasledovné: 

- oboznámiť žiakov i rodičov žiakov so školským poriadkom, smernicou o prevencii a riešení 

šikanovania a s opatreniami vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

v školskom prostredí  

- oboznámiť všetkých pedagogických zamestnancov, členov Rady školy a rodičov (zákonných 

zástupcov) žiakov s vypracovaným  Školským preventívnym programom a jeho hlavným 

cieľom, 

- priebežne monitorovať správanie žiakov a jeho zmeny, hodnotiť atmosféru v triedach, 

zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry. V prípadoch 

oprávneného podozrenia na porušenie zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne 

zabezpečiť ich aktívnu ochranu a využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie 

problémového alebo agresívneho správania, šikanovania fyzického alebo psychického týrania 

(Smernica o prevencii a riešení šikanovania žiakov)  a zneužívania návykových látok,                                                                                                                                                                                                                                                          

- v  priebehu školského roka organizovať  aktivity vedúce k užitočnému tráveniu voľného 

času detí, k tolerancii, spolupráci, asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba, vedieť vyjadriť 

svoj názor, vedieť odmietnuť a pod. , 

- zamerať školské  a triedne akcie  proti šikanovaniu, na zdravú výživu a pitný režim, na 

prevenciu obezity u detí a mládeže, pohyb, šport, zdravie, problematiku fajčenia, 

problematiku alkoholizmu, patologické hráčstvo, drogovú závislosť, 

- aktívne spolupracovať s CPPPaP v Lučenci, zapájať sa do  ponúknutých preventívno-

výchovných a preventívnych programov, 

- pokračovať v aktívnej spolupráci s RÚVZ v Lučenci a podporovať šírenie zdravého 

životného štýlu, prevenciu civilizačných chorôb a pod., 

-    pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami 

osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti detí a 

žiakov o migrantoch,  

- zúčastňovať sa akcií a programov smerujúcich k rozširovaniu vedomostí koordinátora 

a následnému dosiahnutiu cieľov Šk.prev.programu 

- koordinovať a monitorovať tematické zameranie triednických hodín  v súlade so zameraním  

Školského preventívneho programu, 

- poskytnúť žiakom, rodičom  i pedagógom priestor pre konzultáciu vzniknutých 

problémov, situácií v súvislosti s výskytom prípadných sociálno-patologických javov (termíny 

konzultácií viď Príloha 1,2). 

Uvedené úlohy vychádzajú z: 

Analýzy uplynulého šk.roka 

Plánu práce školy 

 Platných koncepcií a stratégií zo  Sprievodu školským rokom 2020/2021 

 Európskeho politického rámca Zdravie 2020 a Akčného plánu prevencie obezity na  

           roky 2015 – 2025 

 Národná protidrogová stratégia na roky 2013 – 2020 

 Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 (besedy s 

vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii 



pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj 

preventívne kampane).  

  Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 

proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, 

ako aj z Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym 

zneužívaním detí  

 Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. 

Pri plánovaní a plnení úloh preventívny program vychádza z nasledovných dokumentov 

a materiálov: 

 Národného programu starostlivosti o deti a dorast 

 Národného programu prevencie obezity 

 Metodického usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 

v školách a školských zariadeniach. 

 Stratégie prevencie kriminality – odporúča sa realizovať projekty a aktivity prevencie 

a eliminácie rizikového správania, delikvencie, kriminality, záškoláctva, bezpečného 

používania internetu, ako aj na podporu morálneho a právneho vedomia, 

 Národná protidrogová stratégia. 

 „Dôveruj ale preveruj“ – informovanosťou proti extrémizmu na internete – z brožúry 

podporenej Ministerstvom vnútra SR 

 

     3.    Preventívne aktivity:  

 výchovno-vzdelávacie programy zamerané na prevenciu drogových závislostí,    

   predchádzanie všetkých foriem násilia, intolerancie, diskriminácie, rasizmu,   

   antisemitizmu a xenofóbie 

 vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v oblasti prevencie   

   sociálno-patologických javov 

 preventívne programy v oblasti zdravého spôsobu života 

 záujmová a mimoškolská aktivita žiakov, školské športové podujatia 

Cieľ preventívnej aktivity: 

Pod cieľmi preventívnych aktivít rozumieme spôsob (postup), akým  preventívne aktivity 

realizujeme. Základnými cieľmi prevencie v našej základnej škole sú: 

a) Poskytnutie základných informácií o právach detí, o šikanovaní. 

b) Výchova k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý štýl života. 

c) Podporovanie rozvoja sociálnych a komunikačných zručností. 

d) Poskytnutie základných informácií o vplyve drog na zdravie človeka, o ich 

nebezpečenstve a škodlivosti . 

e) Poskytovanie informácií o trestnoprávnej zodpovednosti. 

f) Vytváranie príležitostí pre voľno-časové aktivity. 

g) Vytváranie a realizácia preventívnych aktivít v spolupráci s rôznymi mimoškolskými 

inštitúciami: napr. CPPPaP v Lučenci, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci, 

Oddelenie prevencie sociálno-patologických javov pri MÚ v Lučenci, polícia 

 

 



Cieľová skupina 

je skupina žiakov so zvýšenými tendenciami k negatívnym prejavom správania sa 

(záškoláctvo, šikanovanie, užívaniu návykových látok ) a z problémových rodín. 

 Každá preventívna aktivita bude obsahovať: 

 - časová dotácia (približne) 

- stručnú charakteristiku 

- výchovno-vzdelávacie metódy a formy realizácie 

- pomenovanie cieľovej skupiny 

- termín realizácie 

- zodpovedné osoby za aktivitu 

 

Metódy a formy preventívnych aktivít: 

- rozhovory, besedy, prednášky 

- výtvarné súťaže, filmová projekcia, odborné besedy a prednášky 

- návštevy aktuálnych podujatí (divadlo, galéria, výstavy, exkurzia...) 

- vhodné využitie tém prevencie sociálno-patologických javov vo všetkých vyučovacích 

predmetoch (medzipredmetové vzťahy), 

- práca na triednických hodinách, 

- využívanie IKT, 

-  modelové situácie, 

- organizovanie zábavno-náučných podujatí, 

- prednášky, ankety, dotazníky, lit.spracovanie témy, tvorba a prezentácia projektov 

- nástenky, plagáty, výstavky, 

- aktívna spolupráca so Žiackym parlamentom 

- aktivity vyplývajúce zo skúšobného projektu Škola bez nenávisti  

- monitorovanie správania žiakov a pod. 

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

ako aj ich rodinné prostredie. 

Čl. 5 

Autoevalvácia preventívneho programu školy 

Preventívna stratégia je cielená na zmenu správania sa žiakov. Priebeh autoevalvácie 

a výsledkov preventívneho programu možno zhrnúť do týchto základných bodov: 

a) vymedzenie pôsobenia vzhľadom na vek, pohlavie, triedu a pod. 

b) určenie spôsobov zhromažďovania kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov 

c) popis realizácie preventívnej intervencie a zhodnotenie vplyvu na žiakov 

Hodnotenie výstupov: 

a) prospech žiakov 

b) prejavy správania ( výchovné opatrenia, záškoláctvo, šikanovanie) 

c) zmeny v správaní 

d) postoje a hodnoty ( pozitívna sebarealizácia) 

e) výskyt sociálno-patologických javov v širšom spoločenstve ( napr. za celú školu) 

f) postoje cieľovej skupiny k preventívnym aktivitám 

 

 



Čl.6 

Prevencia a učebné osnovy 

Témy prevencie možno uplatniť v každom vyučovacom predmete. Medzi kľúčové oblasti 

patria: 

 oblasť etickej a občianskej výchovy 

 oblasť spoločenskovedná - komunikácia a sociálne zručnosti 

 oblasť sociálno-právna, právne normy a sociálno-patologické javy 

 oblasť zdravého životného štýlu 

Napríklad: v slovenskom jazyku pre 8.ročník -  debata so žiakmi na tému extrémizmus 

                  čitateľská dielňa 6.ročník – problematika šikanovania Môj anjel sa vie biť  

                                              7.ročník – extrémizmus Chlapec v pásikavom pyžame 

                                              8.ročník – autizmus a tolerancia, empatia Krič, potichu, braček 

  

Čl. 7 

Stratégia riešenia sociálno-patologických javov v škole 

Súčasný stav existencie a nárastu sociálno-patologických javov v školách nás upozorňujú na 

to, že niečo robíme zle a preto je nevyhnutné začať realizovať premyslený program vo 

vzájomnej koordinácii s týmito inštitúciami: RÚVZ v Lučenci, CPPPaP v Lučenci, metodické 

centrá, agentúry MŠ SR, mestská  polícia, občianske združenia, školy (SZŠ  Lučenci pod.). 

Dlhodobý proces odstraňovanie sociálno-patologických javov v našej škole bude prebiehať 

v týchto oblastiach: 

1.Organizácia a riadenie školy – aktivity vedenia školy, 

    prieskumy sociálno-patologických javov, vzdelávanie učiteľov, informovanosť rodičov 

2. Kontinuálne vzdelávanie – vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov   

   realizovaných  metodickými centrami a inými inštitúciami 

3.Príprava preventívnych výchovno-vzdelávacích programov  pre učiteľov, výchovného   

    poradcu a ich praktická realizácia 

4.Osvetová činnosť – stála informovanosť  učiteľov, rodičov, žiakov o sociálno-patologických 

javoch a ich následkoch pre žiakov a učiteľov, spolupráca so Žiackym parlamentom 

5. Zapojenie školských médií – www stránka školy 

6. Pravidelný prieskum  v škole  s dôrazom na rešpektovanie práv detí, zdravý životný 

štýl, šikanovanie a jeho  vyhodnotenie a prijatie príslušných opatrení 

7. Špecifické aktivity na odstraňovanie sociálno-patologických  javov  zo školy  - telefonický 

a osobný kontakt,  konzultácie s koordinátorom,  záujmová a mimoškolská činnosť, vlastné 

akcie žiakov, preventívna rovesnícka skupina  

Čl. 8 

Spolupráca školy a rodičov 

Napriek všetkým opatreniam sa zvyšuje počet detí, ktoré majú skúsenosti so šikanovaním,       

s  užívaním drog – legálnych (cigarety, alkohol) i nelegálnych  a znižuje sa ich veková 

hranica. K ďalším závislostiam patria patologické hráčstvo – gambling, nadmerné hranie 

počítačových hier, surfovanie na internete. Tu síce nehrozí priame ohrozenie zdravia, ale žiaci 

postupne zanedbávajú školskú dochádzku, strácajú sociálne zručnosti, chýba im reálny 

pohľad na život a medziľudské kontakty. Predpokladom prevencie preto musí byť 

spolupráca rodičov a školy! 



Rodičia očakávajú od školy: 

že bude bezpečným miestom, kde nebudú dostupné drogy, alkohol a cigarety 

že škola bude používať postupy, ktoré majú zmysel a sú účinné 

že rodičom poskytne informácie o prevencii a poradí, kde hľadať pomoc 

že bude dbať na kvalitné a zmysluplné vzdelávanie, zdravý spôsob života, vhodné trávenie 

voľného času 

že škola bude s rodičmi v stálom kontakte 

Naša škola sa zaväzuje poskytnúť rodičom a splniť tieto očakávania. 

Škola od rodičov očakáva: 

že vytvoria svojim deťom také podmienky, aby chodili do školy pripravení, oddýchnutí 

že budú mať prehľad, ako a s kým trávia ich deti voľný čas 

že rodičia podporia prácu pedagógov, podporia ich autoritu a prípadné nedorozumenia budú 

riešiť priamo v škole. 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

1. Smernica nadobúda účinnosť 1. novembra  2020,  je súčasťou školského poriadku školy a 

bude zverejnená aj na www stránke školy. 

2. S touto smernicou boli oboznámení učitelia na pracovnej porade školy. 

3. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s ňou žiakov na triednických hodinách a rodičov na 

rodičovských združeniach po jej schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1 

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, 

Ul. Karola Supa 48, L u č e n e c 

PREVENÍVNE  AKTIVITY 

na riešenie sociálno-patologických javov 

Časová 

dotácia: 

40hodín 

Charakteristika preventívnej aktivity, 

metódy a formy 

Cieľová  

skupina 

Zodpovedný/í: Termín: Kontrola 

1 Oboznámenie žiakov s Vnútorným 

poriadkom školy, BOZP a Vnútorným 

poriadkom ŠI 

1., 2.st.ZŠ tr.učitelia      

a vych. 

2.9.  

2 Tvorba Školského preventívneho programu  ZŠ,ŠKD,ŠI koordinátor do 21.9.  

1 Začlenenie problematiky prevencie do 

plánov tried. hodín 
tr.učitelia tr.učitelia do 21.9.  

2 Pracovné stretnutie koordinátorov prevencie  

v CPPPaP  v LC 

 koordinátor sept.-okt.  

1 Príprava programu spolupráce so Žiackym 

parlamentom 

p.Malatincová, 

p.Malatinská 

koordinátor sept.-okt.  

 

4 

 

 

Červené stužky - registrácia a propagácia                                                      

–výtvarná súťaž, prednáška, film                                                                                

-príprava červených stužiek                          

-červené hliadky z členov ŽP 

2.stupeň koordinátor,  

koord.VMR 

vyuč. ETV,BIO, 

VYV, tr.učitelia 

členovia ŽP 

september 

–

december 

 

3 Európsky týždeň športu – pohyb je 

prevencia proti závislostiam 

1., 2.st.ZŠ mesto LC, 

p.Golianová, 

ŠMŠI 

p.Ľupták, ZŠ 

september  

 

1 

Monitorovanie prostredia, z ktorého žiaci 

pochádzajú  - dokumentácia, pozorovanie 

5.ročník, noví 

žiaci 

triedni 

učitelia,vych. 

september 

priebežne 

 

1 „Ako byť sám sebou“                                           

Využívanie doplnkových učebných textov 

všetci žiaci vyuč.ETV,  

tr.učitelia 

priebežne  

1 Imatrikulácia v ŠI ŠI p.Šutarová október  

 

1 
Monitorovanie soc. klímy v triede, 

prevencia šikanovania 

-príprava dotazníka , realizácia dotazníka 

5.-9.ročník koordinátor 

tr.učitelia 

1.polrok  

3 Týždeň zdravej výživy - Svetový deň zdravej 

výživy (16.10.) 

-aktivity podľa aktuálnych možností 

v súvislosti s pandémiou koronavírusu 

- členovia ŽP (propagácia,...) 

MŠ, ZŠ, ŠI koordinátor,  

p.Ševčíková, ŠI 

p.Apjarová, 

p.Tóthová, B. 

v MŠ 

 rodičia, ŽP 

október  

2 Týždeň boja proti drogám 

-filmy, projekty, prednáška podľa 

aktuálnych možností... 

 

2.st.ZŠ 

 koordinátor, 

vyuč.ETV, 

CPPPaP 

 november  

 

2 

Svetový deň detí Unicef – Dohovor 

o právach dieťaťa 

1. a 2.st.ZŠ  vyučujúce 

ETV, OBN 

20.11. 

 

 



 

Plán koordinátora prevencie drogových závislostí je variabilný a v prípade potreby bude  

upravený alebo doplnený.  

 

Konzultačné hodiny: pondelok 4.vyuč.hodina,  prípadne podľa potreby 

 

Vypracoval:   PaedDr. Martina Kortišová,  koordinátor prevencie 

 

 

 

 

 

- nástenka, PC prezentácia,  aktivity                      koordinátor 

ŽP, rodičia 

1 Deň bezpečného internetu – 

kyberšikanovanie 

- členovia ŽP (propagácia,...) 

- SÚŤAŽ triedne projekty na aktuálnu tému, 

vyhodnotenie najlepšieho projektu, 

1.a 2.st. koordinátor 

s CPPPaP, 

vyuč.INF 

ŽP 

február  

1 Šikanovanie v škole  - beseda pre žiakov- 

dotazník ,ppt. Šikanovanie 

5.ročník koordinátor 

tr.učitelia 

priebežne  

 

1 

Medzinárodný deň boja proti rasovej 

diskriminácii (21.3.) – prevencia 

šikanovania s rasovým podnetom                                       

tvorba projektu, prezentácia 

2.stupeň vyučujúci 

OBN,ETV 

marec 

 

 

1 Deň farebných ponožiek – Svetový deň 

Downovho syndrómu -rozhovor 

MŠ, ZŠ, ŠI p.Malatincová  

K.. v ZŠ, 

p.Cirjaková        

v ŠMŠI 

tr.učitelia 

21.marec  

 

1 

Svetový deň zdravia „V zdravom tele zdravý 

duch“ , Cvičenie v prírode /OŽaZ 

1.a 2.stupeň RÚVZ, 

koordinátor, 

p.Ľupták 

 7.apríl -

máj 

 

 

       4 Deň narcisov                                                                                 

-príprava a propagácia kampane, hliadky 

z členov ŽP 

 v škole, rozhovor o civilizačných 

chorobách 

 

 učitelia, žiaci, 

rodičia 

koordinátor 

zdrav.sestra  

vyuč.ETV, 

BIO 

ŽP 

apríl  

1 20.5. Svetový deň mlieka   -mliečny deň  Všetci vedúca ŠKJ máj  

2 31.5. Svetový deň bez tabaku                                       

„Fajčenie už nie je moderné“– prev. aktivity                                 

8. a 9.roč. RÚVZ v LC 

vyuč.VYV, 

ETV 

máj  

1 Monitorovanie a analýza problematiky 

sociálnopatolog.javov v škole – dotazník 

všetky ročníky tr.učitelia 

koordinátor 

máj-jún  

2 Správa o činnosti koordinátora prevencie Vedenie školy koordinátor jún  



Príloha: 2 

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, 

Ul. Dr. Herza 6,  L u č e n e c 

PREVENÍVNE  AKTIVITY 

na riešenie sociálno-patologických javov 

Časová 
dotácia: 

Charakteristika preventívnej aktivity, metódy 
a formy  

Cieľová 
skupina 

Zodpovedný/í: Termín: Kontrola: 

1 Oboznámenie žiakov s Vnútorným poriadkom 
školy, BOZP a Vnútorným poriadkom ŠI  

všetci žiaci, tr. učitelia, 
vychovávatelia 

do 5.9.2020  

1 Začlenenie problematiky prevencie do plánov tried. 
hodín 

všetci  žiaci, tr. učitelia, do 
20.9.2020 

 

1 Rozvoj komunikačných zručnosti, základné pravidla 
slušného správania v škole, počúvanie jeden 
druhého . / pozdrav , poďakovanie, poprosenie / 

všetci  žiaci, tr. učitelia, september  

1 Monitorovanie prostredia, z ktorého žiaci 
pochádzajú -dokumentácia, pozorovanie 

noví  žiaci, tr. učitelia, 
vychovávatelia 

september, 
priebežne 

 

1 Monitorovanie a evidencia riešenia nežiaduceho, 
rizikového správania žiakov /šikanovanie, násilia, 
delikvencie, záškoláctva/   

3.-4. ročník tr. učitelia, 
vychovávatelia 

priebežne  

1 Svetový deň chôdze  - propagácia – prísť do školy 
pešo . 
 

všetci  žiaci, tr. učitelia, 
vychovávatelia 

18.10.2020  

1 Súťaž o najlepší plagát na nástenku 

s protidrogovou tematikou 

všetci  žiaci, Tr. učitelia, 

vychovávatelia 

november  

1 Týždeň boja proti drogám - prednáška pre žiakov , 

Energetické nápoje – plagát 

všetci žiaci, koordinátor,  
tr. učitelia, 

vychovávatelia 

 november  

 
1 

Svetový deň detí (20.11) – pripomenutie Dohovoru 

o právach dieťaťa, ktorý bol v tento deň prijatý 

(nástenka, prezentácia)-projekt pre žiakov   „Právo, 

ktoré si najviac vážim“  

žiaci 3-4. 

ročníka, 

 tr. 

vychovávatelia 

január 
 
 
 

 

 
1 

Deň bezpečného internetu – kyberšikanovanie –
výtvarná súťaž 

všetci žiaci, Mužíková február   

1 „Môžeme byť všetci kamaráti“  -Formovanie 

medziľudských vzťahov 

všetci žiaci, tr. hodiny- tr. 

učitelia, 

vyučujúci  ETV 

priebežne  

1 Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii – 

prevencia šikanovania s rasovým podnetom                                         

-tvorba projektu, prezentácia 

žiaci 2.- 4. 

ročníka, 

vyučujúci ETV marec 
 

 

1 Neznámy človek – V prípade nebezpečenstva alebo 
núdze je dôležité mať niekoho, komu môžeš 
zavolať. Pamätáš si ľudí, ktorým dôveruješ.  

všetci žiaci, tr. učitelia, 
vychovávatelia 

apríl  



 
1 

7.apríl  Svetový deň zdravia 
 „V zdravom tele zdravý duch“ , Cvičenie v prírode  

všetci žiaci, tr. učitelia, 
vychovávatelia 

 apríl –máj 
 
 

 

1 Pravda o drogách /občianske združenie – Slovensko 
bez drog. 

žiaci 1. 
ročníka, 

koordinátor, 
 

apríl  

1 Deň zeme – farebný týždeň všetci žiaci, tr.  učitelia, 
vychovávatelia 

apríl  

1 31.5. Svetový deň bez tabaku 
„Fajčenie už nie je moderné“ – prednáška 
-výtvarné spracovanie témy 

žiaci 2. - 4. 
ročníka, 

vyuč. ETV,  
tr. učitelia  

máj  

1 Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku 

Prevencie kriminality, drogových závislostí 

a sociálno-patologických javov, Správa o činnosti 

koordinátora prevencie 

 koordinátor jún  

 

Vypracoval : Mgr. Margareta Mužíková 

Plán koordinátora prevencie drogových závislostí je variabilný a v prípade potreby bude upravený 

alebo doplnený. 

 

 

 

 


