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V tomto školskom roku som oslovila triednych učiteľov s požiadavkou vyplnenia dotazníkov 

týkajúcich sa najpálčivejších problémov dnešnej doby – anonymných dotazníkov o užívaní 

drog a šikanovaní na školách.  

Ministerstvo školstva kladie dôraz predovšetkým na problém šikanovania, a preto som sa pri 

vyhodnocovaní týchto dotazníkov zamerala nato, koľko žiakov triedy bolo alebo je 

šikanovaných, koľkí boli svedkami šikanovania a o aký druh šikanovania išlo. Vo všetkých 

ročníkoch sa našli žiaci, ktorí boli alebo sú šikanovaní, hlavne psychicky, ale väčší počet je 

tých, ktorí sú svedkami šikanovania.  

Žiaci majú na našej škole k dispozícii „ Schránku dôvery“, ktorú zatiaľ nevyužili, triedneho 

učiteľa, koordinátora, na internáte svoje vychovávateľky a doma Vás, rodičov. Porozprávajte 

sa s nimi, nájdite si čas, a ak by sa Vám zverili, kontaktujte nás! 

Pri vyhodnocovaní anonymného dotazníka o drogách ma zaujímali skúsenosti s konkrétnymi 

drogami a to, či aj v našej škole majú žiaci možnosť zakúpenia drog. 

Mnohí žiaci prvého a druhého ročníka vyskúšali cigarety medzi 10 -14 rokom života a niektorí 

fajčia príležitostne. Vo vyšších ročníkoch fajčí cca. polovica žiakov. Najsmutnejšie je, že iné 

drogy – marihuanu, hašiš, Ectasy – okrem žiakov vyšších ročníkov vyskúšali aj niektorí žiaci 

nižších tried a niektorí ju berú cca. 1x v mesiaci, dovolím si predpokladať, že v rámci nejakej 

diskotéky a bohužiaľ, drogy im boli ponúknuté aj na pôde našej školy. 

Ak boli žiaci pri vypĺňaní dotazníka úprimní, sú to zarážajúce informácie, že takto hazardujú 

so svojimi životmi. PhDr. Húsková sa Vám, milí rodičia, snažila na RZ 14.11.2015 aspoň 

čiastočne načrtnúť možnosti riešenia situácie – rozhovor, tester z lekárne, zmeny v správaní. 

Je to na Vás, ako pomôžete Vášmu dieťaťu. My sa snažíme v rámci prevencie organizovať 

besedy a výchovné koncerty a v rámci triednických hodín sa môžu porozprávať s triednym 

učiteľom, prípadne so mnou. 

 

V Turčianskych Tepliciach dňa 1.12.2015 

PaedDr. Miriam Michalková 

 

 


