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Hlavné úlohy 

Práca koordinátora  prevencie sa nezameriava iba na drogy, ale hlavne na 
akcie zdôrazňujúce zdravý životný štýl, poskytovanie čo najviac informácii nielen 
o fyzickom, ale aj duševnom zdraví. Z toho dôvodu treba žiakom poskytnúť optimálny 
rozsah informácií o zmenách sprevádzajúcich obdobie dospievania, formovať 
pozitívny prístup k sebe, k svojmu telu a svojmu vzhľadu, upevňovať u žiakov 
hygienické a zdravotné návyky. 

Medzi hlavné úlohy patrí tiež navodzovať v škole atmosféru dôvery 
a otvorenosti, viesť žiakov k tomu, aby otvorene hovorili o svojich pocitoch 
a názoroch. V  prevencii treba žiakom a taktiež rodičom sprostredkovať poznatky 
o nepriaznivých účinkoch a dôsledkoch drog na telesný vývoj a psychiku dieťaťa. 

Úlohou koordinátora je tiež zaoberať sa prevenciou pred nežiaducimi 
protispoločenskými javmi a kriminalitou mládeže. Koordinátor vo svojej práci 
spolupracuje s vedením školy, celým pedagogickým zborom, rodičovským 
združením, radou školy, CPPPaP a nadväzujúcimi inštitúciami polícia, úrad práce 
prípadne tiež s obecným úradom. 
  
      Východiská plánu práce: 
 

• Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018 / 2019, 

• Národný program boja proti drogám,  

• Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania (sociálno-
patologických javov), 

• Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 

a školských zariadeniach, 

• Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ SR, 

• Školský vzdelávací program (ISCED 1, ISCED 2), 

• Listina ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa, 

• Národná stratégia rodovej rovnosti 
 
 

Hlavné ciele 
 
 Dbať na vytvorenie zdravého životného prostredia, posilňovať zdravý životný 

štýl 
 Dôsledne dodržiavať práva dieťaťa a vytvárať priateľskú atmosféru v škole. 
 Zabezpečovať prevenciu pred rizikovým správaním žiakov. 
 Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie a iným prejavom 

intolerancie. 
 Chrániť žiakov pred fyzickým násilím, psychickým týraním prípadne 

sexuálnym zneužívaním. 
 Rozvíjať spoluprácu s CPPPaP a inými inštitúciami za účelom besied, exkurzií 

a nových tvorivých činností. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mesačný plán aktivít 
MESIAC NÁZOV AKTIVITY FORMA AKTIVITY ZODPOVEDNÝ 
September Vypracovanie plánu 

práce na školský 
rok 2018/2019     

Dokument Koordinátorka 
prevencie 

 Zapracovanie plánu 
činnosti prevencie 
pred nežiadúcimi 
javmi do  plánu 
triedneho učiteľa 

Dokument Vyučujúci 
jednotlivých 
predmetov, vedúci 
PK a MZ 

 Zapracovanie 
preventívnych 
aktivít do 
pedagogickej 
dokumentácie pri 
tvorbe tematického 
plánu učiteľa vo 
všetkých 
vyučovacích 
predmetoch / 
prierezová téma 
OSR  /                                            

Dokument Vyučujúci 
jednotlivých 
predmetov, vedúci 
PK a MZ 

 Oboznámenie 
rodičov na 
triednych aktívoch 
so školským 
poriadkom, ktorého 
neoddeliteľnou 
súčasťou je  príloha 
týkajúca sa 
predchádzaniu 
šikanovania, 
opatrenia týkajúce 
sa šírenia legálnych 
a nelegálnych drog     

Smernica 

č.36/2018 

k prevencii 

a riešeniu 

šikanovania detí 

a žiakov v školách 

a školských 

zariadeniach 

 

Koordinátorka 
prevencie  

 Porada 
koordinátorov 

Porada 
 

Koordinátorka 
prevencie 

Október 
 

Prevencia 
šikanovania 

Beseda pre žiakov 
6.roč. 

Školská 
psychologička 

 Monitorovanie Monitorovanie Triedny učitelia 



zmien v správaní 
žiakov     

November 
 

Propagácia 
a aktivity v rámci 
Európskeho týždňa 
boja proti drogám               

Besedy, nástenky, 
relácia pre žiakov 
1.-9. ročníka 

Koordinátorka,  
 členovia peer 
skupiny 

 Zdravý životný štýl 
a význam 
pohybovej aktivity 

Beseda pre žiakov 
6. a 7.roč. 

Koordinátorka 
prevencie, 
 pracov. RÚVZ 

 Súťaž o najlepšiu 
prezentáciu na 
tému „Vybral som si 
život „   

Prezentácie na PC 
žiaci 8. roč. 

Vyučujúci 
informatiky 

 Prevencia 
aktívneho 
a pasívneho 
tabakizmu 

Beseda pre žiakov 
9.roč. 

Koordinátorka,  
pracov. RÚVZ 

December  
 

HIV-AIDS 
a pohlavne 
prenosné choroby 

Beseda pre žiakov 
9. roč. 

Koordinátorka  
a prac. RÚVZ 

 Prevencia 
intolerancie a iných 
foriem diskriminácie 

Beseda Školská 
psychologička 

Január  Monitorovanie 
zmien v správaní 
žiakov      

Monitorovanie Triedny učitelia 

Február Prevencia 
rizikového 
správania vo 
vzťahovej rovine 

Beseda  pre žiakov 
7. roč. 

Školská 
psychologička 

 Zdravý životný štýl Beseda pre žiakov 
2.3. a 4.roč. 

Koordinátorka, 
pracov.RÚVZ 

 Porada 
koordinátorov 

Porada 
 

Koordinátorka  

Marec Vytvorenie 
nástenky s 
tematikou Týždeň 
boja proti rasizmu     

Nástenka  
 

Triedny učitelia I. a  
II. stupňa 

 Monitorovanie 
zmien v správaní 
žiakov      

Monitorovanie Triedny učitelia 

Apríl Deň narcisov      Rozhlasová relácia,  
zbierka peňazí ligy 
proti rakovine 

Koordinátorka, 
členovia peer 
skupiny 6.roč. 
 

 Deň Zeme Akcie podľa ponuky 
/ nástenky, 

Vyučujúci geografie 



kreslenie...../ pre 
žiakov 1.-9.r. 

 Riziká virtuálneho 
prostredia  

Beseda pre žiakov 
6.roč. 

Školská 
psychologička 

Máj Prevencia 
obchodovania s 
ľuďmi 

Beseda pre žiakov 
9.r. 

Koordinátorka 
a metodička z 
CPPPaP 

 31. máj Svetový 
deň bez tabaku 

Rozhlasová relácia Koordinátorka 
a členovia peer 
skupiny 

Jún  Akcie k MDD / 
pohyb, boj proti 
obezite /     

Podľa ponuky pre 
žiakov 1.-9.r. 

Pedagogickí 
pracovníci  

 Porada 
koordinátorov 

Porada Koordinátorka 

 SWOT a analýza 
priorít preventívnej 
činnosti na 
efektívnejšie 
nastavenie aktivít 
do budúceho 
školského roka 

Správa 
 

Koordinátorka 
 

 
Plán  prevencie   je variabilný. V prípade potreby sa  bude  prispôsobovať aktuálnym 
problémom a požiadavkám školy. Koordinátorka bude v rámci metodického 
usmernenia spolupracovať s CPPPaP a problematiku šikanovania riešiť podľa 
situácie s metodičkou pre prevenciu Mgr. Veronikou Florian Šimonovou.  
  
 
Vypracovala: Mgr. Oľga Hamplová koordinátorka prevencie  
 
Schválila: Mgr. Eva Kašková riaditeľka školy  
 
V Košiciach september 2018 
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