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Tento plán je vypracovaný v súlade s týmito dokumentmi: 

  

1. Školský vzdelávací program 

2. Školský poriadok 

3. Sprievodca školským rokom 2021/2022 

4. Práva dieťaťa 

 

Hlavné úlohy koordinátora prevencie: 

 

 Koordinovať preventívnu činnosť v škole v spolupráci s preventívnymi, poradenskými 

a inými odbornými zariadeniami. 

 Spolupracovať s vedením školy a pedagogickými zamestnancami školy, iniciovať 

preventívne aktivity, prednášky, besedy a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu výchovnú činnosť triednych učiteľov 

a ostatných pedagogických zamestnancov školy (ponúkať hry a aktivity ako podporné 

prostriedky preventívnej činnosti). 

 Vykonávať efektívny monitoring odhaľovania negatívnych javov v správaní sa žiakov 

a príznakov šikanovania, odhaľovať zdroje sociálno-patologických javov a uplatňovať 

účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu (2.2.2. Bezpečnosť a prevencia, bod 1). 

 Poskytovať rodinám žiakov, u ktorých sa vyskytli prejavy rizikového správania, stali sa 

obeťami násilia, prípadné majú iný problém, kontakt na regionálne CPPPaP. 

 Vyhotovovať zápis o riešení šikanovania v súlade so smernicou 36/2018. 

 Venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, 

u ktorých možno oprávnene predpokladať zvýšené riziko vzniku sociálno-patologických 

javov a závislostí. 

 Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí  a iných sociálno-patologických javov. 

 Zrealizovať besedy s odborníkmi o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred 

neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou (2.2.2. 

Bezpečnosť a prevencia, bod 7). 

 Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania 

či iného rizikového správania. 

 

Plán práce: 

 

Plán koordinátora prevencie bude počas školského roka 2021/2022 aktualizovaný podľa 

ponuky akcií organizovaných inštitúciami zaoberajúcimi sa danou problematikou a na základe 

opatrení súvisiacimi s ochorením COVID-19. 

 

 September: 

 

 Vypracovať plán práce na školský rok 2021/2022. 

 Dohodnúť spoluprácu s Policajným zborom v Martine a s Koordinátorom ochrany detí 

pred násilím pre okres Turčianske Teplice. 



 Začleniť problematiku drogových závislostí a prevencie šikanovania do tematických 

plánov príslušných predmetov – OBN, ETV, NBV, SJL, PSY a do plánov triednických 

hodín. 

 Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v problematike šikanovania podľa 

smernice č. 36/2018. 

 

Október: 

 

 Zorganizovanie besedy na tému Trestná zodpovednosť – 1. ročníky – termín: 

6. 10. 2021. 

 Zorganizovanie besedy na tému Trestná zodpovednosť – 2. ročníky – termín: 

13. 10. 2021. 

 Zorganizovať besedu na tému Obchodovanie s ľuďmi – 3. ročníky – termín: 

20. 10. 2021. 

 

November: 

 

 Zorganizovať besedu s odborníkom na tému Šikanovanie a kyberšikanovanie – 

2. ročníky – termín: 10. 11. 2021. 

 Zorganizovať besedu s odborníkom na tému Násilie na ženách – 4. ročníky – termín: 

24. 11. 2021. 

 Pripraviť, administrovať dotazník monitorujúci aktuálny výskyt šikanovania 

a kyberšikanovania – 2. ročníky. 

 Celoeurópsky týždeň boja proti drogám – zabezpečiť materiál (hry, aktivity 

s protidrogovou tematikou) pre triednych učiteľov. 

 

December: 

 

 Vyhodnotiť dotazníky realizované v mesiaci november. 

 1. december – Deň boja proti AIDS – celoškolské činnosti a aktivity ŽŠR. 

 Videoprojekcia filmov „Anjeli“ s následným rozborom na hodinách ETV, NBV. 

 

Január – Február – Marec – Apríl: 

 

 Pripraviť, administrovať dotazník monitorujúci aktuálny stav používania drog a výskytu 

sociálno-patologických javov u žiakov školy (1. ročníky). 

 Vyhodnotiť dotazníky realizované v 1. ročníkoch. 

 Zorganizovať besedu s odborníkom na tému „šikanovania“ a „kyberšikanovania“ – 

termíny podľa dohody s TU (ostatné ročníky, začínajúc štvrtým). 

 Návšteva žiakov štvrtých ročníkov v resocializačnom stredisku MANUS v Priekope – 

„Výpovede životných príbehov...“. 



 Nacvičiť divadelné predstavenie pre deti v rámci hodín Tvorivej dramatiky 

(3. a 4. ročníky). 

 

Máj: 

 

 V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine (Koordinátorom 

ochrany detí pred násilím pre okres Turčianske Teplice) zorganizovať so žiakmi našej 

školy divadielko pre deti (1. stupeň ZŠ). 

 

Jún: 

 

 Vykonávanie náhodnej kontroly dodržiavania školského poriadku z hľadiska drog – 

PZ Martin s policajným psom. 

 Aktualizovať nástenku s odkazmi na linky pomoci a iné. 

 Vyhodnocovacia správa za školský rok 2021/2022. 

 

Iné aktivity: 

 

 Pokračovať a naďalej rozvíjať spoluprácu s rodičmi a vedením školy. 

 Individuálne pohovory so žiakmi. 

 Zefektívniť prácu na triednických hodinách v oblasti prevencie sociálno-patologických 

javov (zážitkové aktivity). 

 Poskytovať žiakom, učiteľom a zákonným zástupcom pomoc pri prípadnom výskyte 

sociálno-patologických javov. 

 

Koordinátor prevencie Mgr. Viera Weissová 


