ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOSKOVSKÁ 2, BANSKÁ BYSTRICA, 974 04

PLÁN KOORDINÁTORA PREVENCIE
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

,,Keď vám kvet prestane KVITNÚŤ, upravíte prostredie, v ktorom rastie,
nenaprávate kvet.ʻʻ
Alexander den Heijer

Plán práce koordinátora drogovej prevencie vychádza z nasledujúcich dokumentov:
 Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019,
 Národná protidrogová stratégia SR na roky 2013-2020
 Národný program podpory zdravia v SR
 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020
 Národný akčný plán na prevenciu obezity v SR
 Listina ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa,
 Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a
školských zariadeniach

Úlohy koordinátora prevencie
A Primárna prevencia
 V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie
ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
 Plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie
 Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a
nelegálnych drog v priestoroch školy
 Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom
 Koordinovať

a

metodicky

usmerňovať

preventívnu

a

informačnú

činnosť

pedagogických zamestnancov, ale i žiakov
 Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a
iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou.
 V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských zariadeniach zabezpečovať
aktívnu ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti
šíreniu drog v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a
rešpektovaniu Zákona NR SR č.87/2009 Z.z. a Zákona NR SR č.648/2007 Z.z.
ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
 Spolupracovať s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Mestskou políciou, s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a s CPPPaP v Banskej Bystrici.
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 V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka,
riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný
útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí
disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej
návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa
požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods.
10 zákona č. 596/2003 Z. z.
B Sekundárna a terciárna prevencia
 poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov, rodičov
 organizovať besedy, prednášky na zvolené témy
 monitorovať voľnočasové aktivity našich žiakov

Obsahová náplň práce koordinátora prevencie
1. Smerom k vedeniu školy:
predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie viesť
evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej situácii v
uvedenej oblasti na škole poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP, ako aj
s nadväznými inštitúciami a organizáciami riešiť priestupky žiakov v súvislosti so
zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov
2. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom:
pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich
so zneužívaním drog a výskytom javov sociálnej patológie pomáhať pri organizovaní a
zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi sprostredkovať a dohliadať na realizáciu
opatrení a doporučení CPPPaP ohľadom problémových žiakov v uvedenej oblasti
3. Smerom k rodičom:
zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte
javov sociálnej patológie zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti
mládeže
4. Smerom k žiakom:
zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov realizovať
individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov realizovať prieskumy aktuálnej
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situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálnopatologických javov aktualizovať nástenky s
tematikou zdravého životného štýlu Časový plán hlavných úloh

SEPTEMBER
 vytvoriť plán činností pre šk. rok 2018/2019,
 dohodnutie spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie Banská Bystrica, s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, s Mestskou
políciou, s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
 pripomenutie si dňa „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“ v rámci vyučovacích
predmetov DEJ,OBN a ETV,
 vytvorenie elektrického anonymného dotazníka na tému šikanovanie,
 beseda o drogových závislostiach a ich vplyve na budúcnosť mladého človeka
(Slovensko bez drog) (II.stup.),
 téma mesiaca: „Čo je to šikanovanie?“
o trieda si vytvorí pravidlá správania sa (napr. neodsudzovať druhých,
neposmievať sa druhým, navzájom si pomáhať, a pod.)
o na triednickej hodine aktivity na tému „Čo je to šikanovanie“ – zistí sa úroveň
informovanosti

žiakov

o problematike

šikanovania,

prostredníctvom

anonymného dotazníka sa zistí, či sa v triede resp. v škole vyskytuje
šikanovanie, aké majú žiaci so šikanovaním skúsenosti.
 pripomenutie si „Svetového dňa prvej pomoci“ (10.09.2015) – v rámci výučby ETV,

OKTÓBER
 prostredníctvom anonymného dotazníka zmapovať situáciu o šikanovaní na pôde
školy - dotazník šikanovanie,
 téma mesiaca: „Ten, kto šikanuje“,
o na triednickej hodine a ETV aktivity na tému „Ten, kto šikanuje“
 charakteristiky agresora
 ako si ho žiaci predstavujú – výzorovo
 rolové hry, scénky – aby si každý prežil situáciu kedy je agresorom on
sám
 zriadenie servisu schránky dôvery,
 Svetový deň výživy (16.10.), aktivity spojené s projektom žijeme zdravo, zdravo na
tanieri, beseda s odborníkom (z regionálneho úradu verejného zdravotníctva),
 exkurzia do poradne zdravia (priestor regionálneho úradu verejného zdravotníctva).
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 beseda s odborníkom o zdravej výžive (z regionálneho úradu verejného zdravotníctva)
(I. stup.),
 týždeň pešej chôdze do školy resp. využívanie verejnej dopravy,

NOVEMBER
 téma mesiaca: „Ten, kto je šikanovaný“,
o na triednickej hodine a ETV aktivity na tému „Ten, kto je šikanovaný“
 charakteristiky obete
 ako si ho žiaci predstavujú – výzorovo
 rolové hry, scénky – aby si každý prežil situáciu kedy je obeťou,
o 1 deň sa celá škola pooblieka ako obeť,
o film – EXPERIMENT (Standford prison experiment),
 Európsky týždeň boja proti drogám
o Monitoring žiakov prostredníctvom elekt. dotazníka fajčenie, alkohol, drogy,
o Oboznámenie žiakov o Zákone NR SR č. 87/2009 Z. z. a Zákone NR SR č.
648/2007 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských
zariadení.
o

beseda s odborníkom čo sú legálne a nelegálne drogy a ich škodlivosť (z CVČ
Havranské ) (I. stup.),

o

výtvarná súťaž – prezentácia najlepších diel,

 7.11. Svetový deň behu,
 19. 11. Svetový deň prevencie týrania detí,
 20. 11. Svetový deň detí (na hodinách ETV - Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o
právach dieťaťa).

DECEMBER
 téma mesiaca: „Ten, kto vidí šikanovanie“,
o na triednickej hodine a ETV aktivity na tému „Ten, kto vidí šikanovanie“,
o videá, kazuistiky, prípadové štúdie,
o ako si ho žiaci predstavujú – výzorovo,
o rolové hry, scénky – aby si každý prežil situáciu kedy je obeťou,
 beseda so školským psychológom (aký dopad má šikanovanie na obeť, kam sa môže
obeť obrátiť, kam sa môžu obrátiť svedkovia a pod.),
 1.12 Svetový deň AIDS,
 10.12 Medzinárodný deň Ľudských práv, (na hodinách ETV – čo sú to ľudské práva,
obchodovanie s ľuďmi, migrácia)
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 Beseda s odborníkom o ľudských právach (z CVČ Havranské ) (I. stup.)
 Beseda s odborníkom o ľudských právach (z CVČ Havranské ) (II. stup.)

JANUÁR
 téma mesiaca: „Čo robiť?“
o na triednickej hodine a ETV aktivity na tému šikanovanie a jeho riešenie,
o rolové hry, prípadové štúdie, kazuistiky (žiaci hľadajú správny spôsob riešenia
šikanovania, ako majú postupovať ak sú obeťou, alebo svedkami),
o scénky, ich riešenie, opätovné prehranie scénok,
 beseda s odborníkom na tému „Stop násiliu“ (z okresného riaditeľstva Policajného
zboru) (II. Stup.),
FEBRUÁR
 téma mesiaca: „Nástrahy internetu“,
o aktivity na triednickej hodine sú nahradené aktivitami na informatike (IKT),
triedy, ktoré nemajú IKT, absolvujú tieto aktivity na triednickej hodine resp
ETV – sú zamerané na tému kyberšikanovanie a jeho prevencia,
o bezpečné používanie internetu,
o bezpečne vytvorený profil na sociálnej sieti (nastavenie súkromia),
o ktoré informácie sprístupniť na internete a ktoré nie,
 beseda s odbroníkom na tému „Bezpečne na internete“ (z okresného riaditeľstva
Policajného zboru) (II. Stup.),,
o

pre prvý stupeň možnosť využiť portál ovce.sk (ktorý je zameraný na
bezpečnosť detí a mládeže, riziká internetu, mobilou a nových technológií),

 beseda s odborníkom o šikane, kyberšikane, prejavoch násilia a formách pomoci (z
CVČ Havranské ) (II. stup.),

MAREC
 téma mesiaca: „Extrémizmus“,
o vytvorenie násteniek s tematikou Týždeň boja proti rasizmu,
o príprava a realizácia akcií k Týždňu boja proti rasizmu,
o

výchovný koncert na danú tému rasizmus, intolerancia, extrémizmus
a radikalizácia (hudobná skupina 4ever).

o beseda s odborníkom na tému „Každý je iný“ (z okresného riaditeľstva
Policajného zboru)(II. stup.),
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o beseda s odborníkom o násilnom extrémizme a terorizme (z CVČ Havranské )
(II. stup.),
 Deň vody (22.3) – beseda s odborníkom o význame vody pre zdravie (z regionálneho
úradu verejného zdravotníctva) (I. stup.),
APRÍL
 ako si neprehrať život- primárna prevencia zameraná proti patologickému hráčstvu
(Gambling)- hracie automaty, počítačové hry- beseda s odborníkom,
 Svetový deň zdravia (7.4.) – beseda s odborníkom (z regionálneho úradu verejného
zdravotníctva) o zdravom životnom štýle, prejedaní sa a prevencii ochorení,
o

tvorba nástenky s tematikou zdravý životný štýl.

o beseda s odborníkom o zdravej výžive (z regionálneho úradu verejného
zdravotníctva) (II. stup.),
o beseda s odborníkom na tému zdravé zúbky (z regionálneho úradu verejného
zdravotníctva) (I. stup.),
MÁJ
 pripomenutie si „Dňa rodiny“ na vyučovacích hodinách ETV: „rodina a jej funkcia v
spoločnosti“,
 Realizácia športového podujatia pri príležitostí Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“
Oboznámenie žiakov s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov pri
príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. mája),
o

výtvarná súťaž na tému fajčenie, v ktorej žiaci jasne deklarujú svoj postoj
a názor k fajčeniu.

 beseda s odborníkom o pohybovej aktivite a jej význame pre naše zdravie (z
regionálneho úradu verejného zdravotníctva) (I. + II. stup.),
 beseda s odborníkom na tému alkohol a jeho vplyv na zdravie a 1 pomoc pri otrave
alkoholom (z regionálneho úradu verejného zdravotníctva) (II. stup.),
JÚN
 26.6 Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti a nezákonnému obchodovaniu
s drogami,
o beseda s odborníkom na tému prečo je dôležité vyhýbať sa neznámym
a nebezpečným predmetom a látkam (z CVČ Havranské) (I. stup.)
o beseda s odborníkom o drogách, fajčení a iných návykových látkach (z CVČ
Havranské) (II. stup.)
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o beseda s na tému fajčenie - závislosť (z regionálneho úradu verejného
zdravotníctva) (II. stup.)
 Vyhodnotenie činnosti a sprá1va koordinátora primárnej prevencie.

Vypracoval: PaedDr. Roland Kánik

Dňa: 7.9.2018
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