
 

ČINNOSŤ 

KOORDINÁTORA PREVENCIE 

 

 

Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy. 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. 

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 je potrebné 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. 

Výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu 
orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného 
zdravia. Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského 
vzdelávacieho programu: 

     -  prevencia obezity, závislostí, zdravý životný štýl, 
     -   rozvoj telesnej zdatnosti žiakov, 

-   prevencia šikanovania, 
-   prevencia HIV/AIDS, 
-   prevencia kriminality, sexuálneho zneužívania, 
-  riziká dospievania, podpora duševného zdravia 
-  práva dieťaťa. 

 
 Koordinátor drogovej prevencie monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje 

preventívnu protidrogovú výchovu na škole, spolupracuje s vedením školy, celým 
pedagogickým zborom, rodičovským združením, Radou školy, CPPPaP a nadväzujúcimi 
inštitúciami - polícia, ÚPSVaR, prípadne tiež s Miestnym úradom. 

Plánovaná činnosť bude zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu, pomocou 
ktorej chceme predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. 
Osobitná pozornosť bude venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Na 
zabezpečenie disciplíny v škole budú prijímané také opatrenia, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou 
dôstojnosťou dieťaťa.    

V rámci vypracovaných opatrení na škole budeme podporovať a umožňovať 
rešpektovanie názorov detí, a tak predchádzať všetkým formám rasizmu, diskriminácie a 
intolerancie. Budeme uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov 
šikanovania v škole, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného 
podozrenia preventívne riešiť. 

 
 



Východiská plánu práce: 

 

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2020/2021 s ohľadom na 
epidemiologické opatrenia COVID-19, 

 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 metódy a formy práce:  

- rozhovory, besedy, ankety, 
- vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích 

predmetoch, 
- práca na triednických hodinách a v krúžkovej činnosti, 
- práca s internetom a počítačovými programami, 
- modelové situácie, 
- organizovanie zábavno-náučných a športových podujatí, 
- nástenky, plagáty, výstavky, 
- monitorovanie správania žiakov. 

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

záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 
Očakávame, že pomocou navrhovaných aktivít sa zvýši pocit bezpečnosti u žiakov i 

rodičov, zabezpečí sa  aktívna ochrana každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, 
šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Aktivity napomôžu osvojiť si u detí zdravý 
životný štýl, pomôžu prehĺbiť právne vedomie detí a uvádzať ho do praxe, pomôžu 
odstraňovať sociálno-patologické javy na škole, ako problémové a agresívne správanie a 
psychické týranie. Našou snahou je ochrániť prostredie školy od fajčenia, požívania a 
prechovávania drog, a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich zodpovednosti o vlastné 
zdravie. 

Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie drogových 
závislostí, ich aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní  
sociálno-patologických javov. S ich pomocou by sme chceli nežiaduce formy správania čo 
najviac obmedziť aj v mimoškolskom prostredí. 
 
V školskom roku 2020/2021 budú všetky aktivity realizované podľa aktuálnych 
epidemiologických podmienok. 
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