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Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach je 
dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle 
dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a 
je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou a Stratégiou prevencie kriminality.  
 
Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie:  
 Spolupracovať s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi 

v oblasti prevencie drogových závislostí  
 Plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie. Zisťovať aktuálny stav v škole v 

problematike drogových závislostí  
 Zamerať sa na aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, záškoláctva, šikanovania a 

podporovať právne vedomie detí  
 Realizovať besedy a zážitkové aktivity na tému obchodovania s ľuďmi, riziká práce v zahraničí, 

zneužívanie, týranie alebo vykorisťovanie detí  
 Realizovať aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu  
 Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom 
 Podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života bez drog  
 Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných 

zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou  
 Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí. 

Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona o ochrane nefajčiarov v podmienkach 
školy a školských zariadení  

 Spolupracovať s psychológmi z CPPPaP, Mestskou políciou, Štátnou políciou a Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva 

 
Časový harmonogram preventívnych aktivít 
 September: Zdravý životný štýl  
- 28.09. - Svetový deň srdca – čo škodí nášmu srdcu 7., 8., 9. ročník 
- Vplyv záškoláctva na rodinu – prednáška v 5., 6. ročníku 

 
 Október: Mesiac úcty k starším  
- 1.10. Medzinárodný deň seniorov 
- Šikanovanie - preventívne akcie po triedach a v spolupráci s CVČ         

   
 November: Medzinárodný deň bez fajčenia (20.11.) 
- Oboznámenie žiakov o zákone o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy – 8., 9. r. 
- Svetový deň boja proti AIDS /26.11/  
 
 December: Zodpovednosť za seba a svoje činy 
-  „ Nenič svoje telo“  
- „Reprodukčné zdravie, pohlavne prenosné ochorenia“ - 9. ročník – prednáška 

 
 Január: Tolerancia 
- Preventívna aktivita na tému „Ochrana osobných údajov“  
- „Cesta za zdravím“ 
- Beseda so štátnou políciou o šikanovaní, agresívnom správaní, intolerancii  
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 Február: Zdraviu škodlivé látky 
- Škodlivosť fajčenia a alkoholu na ľudský organizmus - 5. a 6. ročník  
- Valentín - vplyv drog na lásku - 2. stupeň ETV – beseda 

 
 Marec: Mesiac knihy 
- Trestno – právna zodpovednosť ohľadom šírenia a užívania drog – beseda s policajtom  

 
 Apríl: Svetový deň zdravia – Mesiac lesov  
- Deň Zeme (22.4.) - zber smetia po meste a okolí  
- „ Chráňme životné prostredie“ beseda  

 
 Máj: Mesiac lásky 
- Vplyv drog na lásku - 8. a 9. ročník - beseda 
- Svetový deň bez tabaku (31.5.) - oboznámenie s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových 

výrobkov  
 

 Jún: Svet bez drog 
- Drogy a ochrana pred nimi  
- Svetový deň boja proti drogám (26.6.) - výtvarné práce s danou témou - 2. stupeň 
- Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy 

 
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí a prevencie sociálno-patologických 
javov sa v priebehu školského roka môže dopĺňať.  

 
Vypracoval: Ing. Peter Štark 
V Moldave nad Bodvou, 10.09.2018 

 
 
Eliminácia agresivity a šikanovania pomocou školských aktivít: 
 
2015 
http://www.gymnmold.edu.sk/iskola/HTML2/honlaparchivum/2015.htm 
 
14.10.2015-prevenčný program s MUDr. Katarínou Spišákovou: drogy a agresivita 
20.10.2015-prevenčný program s odborníkmi štátnej polície a terénnych sociálnych pracovníkov: 
vplyvy a dôsledky agresívneho správania 
9.11.2015-Divadlo z chatrče-Príbeh o Lukášovi: vplyv drogovej závislosti na prostredie 
19.11.2015-Svetový deň prevencie týrania detí: násilie a agresivita spáchaná na deťoch 
2.12.2015-prevenčný program 1 s Máriou Kulcsár (Fórum inštitút pre výskum menšín): Riešenie 
konfliktov žiak-žiak-, učiteľ-žiak) 
2.12.2015-prevenčný program: kyberšikana 
7.12.2015-prevenčný program 2 s Máriou Kulcsár (Fórum inštitút pre výskum menšín): Riešenie 
konfliktov žiak-žiak-, učiteľ-žiak) 
10.12.2015-prevenčný program pre učiteľov s Mgr. Oros Andreou, PhD: ovládanie agresívneho 
správania žiakov, žiakov s poruchami správania 
14.12.2015-prevenčný program s terénnymi sociálnymi pracovníkmi: správanie sa v škole a mimo 
školského prostredia 
 
2016 

http://www.gymnmold.edu.sk/iskola/HTML2/honlaparchivum/2015.htm
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http://www.gymnmold.edu.sk/iskola/HTML2/honlaparchivum/2016.htm 
 
27.1.2016-prevenčný program s MUDr. Katarínou Spišákovou: ľudské vzťahy, problémy počas 
pubertálneho obdobia 
21.3.2016-prednáška s besedou proti rasovej nenávisti 
31.3.2016-prevenčný program s odborníkmi štátnej polície a terénnych sociálnych pracovníkov: 
vplyvy a dôsledky agresívneho správania 
13.6.2016-prednáška s besedou: boj proti detskej práci 
24.6.2016-prevenčný program s odborníkmi mestskej polície: drogy a vplyv drogovej závislosti 
 
2017 
http://www.gymnmold.edu.sk/iskola/HTML2/honlaparchivum/2017.htm 
 
16.1.2017- prednáška s besedou: deň solidarity 
20.1.2017- prednáška s besedou: medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 
17.2.2017- prednáška s besedou: extrémistické správanie a konflikty v bežnom živote 
21.-22.2.2017-psychologické tréningy pre žiakov a učiteľov so psychologičkou-Emőke Ujpál: 
agresivita, stres, konflikty 
2.5.2017- prednáška s besedou: boj proti extrémizmu šírených cez médiá a sociálne siete 
7.9.2017- prednáška s besedou: tolerancia 
21.9.2017- prednáška s besedou: trestné činy spáchané na deťoch-obchodovanie s deťmi 
28.9.2017- prevenčný program s odborníkmi mestskej polície: vplyvy a dôsledky agresívneho správania 
2.10.2017- prednáška s besedou: deň bez násilia 
 
Opatrenia: 

1. Zriadenie inkluzívneho tímu: pedagóg-pedagogický asistent-školský špeciálny pedagóg-školský 
sociálny pedagóg 

2. Do každej triedy na druhom stupni sa prijal asistent učiteľa 
3. Odborní zamestnanci inkluzívneho tímu sledujú klímu triedy a žiackych skupín 

 
Proces riešenia problematiky: 

1. Osobný pohovor s vedením školy za prítomnosti odborných zamestnancov 
2. Odborný zamestnanci vykonajú pohovor s rodičmi v teréne 
3. Osobný pohovor vedenia školy s rodičmi 
4. Pohovor s príslušníkmi mestskej polície 
5. Hlásenie na sociálnu a právnu kuratelu  

 
 

 
 

 

http://www.gymnmold.edu.sk/iskola/HTML2/honlaparchivum/2016.htm
http://www.gymnmold.edu.sk/iskola/HTML2/honlaparchivum/2017.htm

