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Plán práce koordinátora prevencie bol zostavený na základe  Pedagogicko-organizačných 

pokynov na školský rok 2019/2020, Národného programu boja proti drogám, schváleného v 

roku 2016, Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike, 

Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020, Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 

– 2019, Európsky politický rámec Zdravie 2020, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2011/93/EÚ z 13.12.2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí, Smernica č. 36/2018 k 

prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach  Štátneho 

vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy a 

Vnútorného poriadku školy.  

 

 Z pedagogicko-organizačných pokynov na rok 2019-2020 vyplýva, že na základe 

medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná, 

Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej 

vládou Slovenskej republiky uznesením č. 71/2015 zo dňa 18. februára 2015 a v súlade s 

princípmi výchovy a vzdelávania definovanými v § 3 písm. j) a o) školského zákona a cieľmi 

výchovy a vzdelávania ustanovenými v § 4 písm. g) a h) školského zákona sú definované pre 

prevenciu úlohy v oblastiach:  

Bezpečnosť a prevencia 

 

Hlavné ciele činnosti na školský rok 2019/2020 

 Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy.  

Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho 

programu: - osobnostný a sociálny rozvoj 

 - ochrana života a zdravia.  

Prevencia šikanovania  

(1) Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou: 

a) súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, 

obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém  

1. osobný a sociálny rozvoj,  

2. mediálna výchova,  



3. multikultúrna výchova,  

4. ochrana života a zdravia,  

5. výchova a vzdelávanie k ľudským právam,  

6. výchova k občianstvu,  

7. boj proti extrémizmu,  

8. výchova k manželstvu a rodičovstvu a  

 

b) súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo organizovaných inými 

relevantnými subjektmi.  

 

Činnosť koordinátora prevencie bude spočívať v monitorovaní, koordinovaní a metodickom 

usmerňovaní preventívnej protidrogovej výchove na škole, v spolupráci s vedením školy, 

výchovným poradcom a triednymi učiteľmi. Aktivity budú zabezpečované aj spoluprácou  

školy  s CPPPaP v Bytči, Štátnou políciou, Nadáciou Lúč so sídlom v Žiline a s odbornými 

zariadeniami z  rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí.  

 Ťažisko práce bude v primárnej prevencii, 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, s výchovou v 

duchu humanizmu, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu. 

Vo výraznej miere sa budeme venovať formovaniu kladného vzťahu ku knihe, čím budeme 

podporovať vhodné vzory správania pre deti a mládež. 

Zaradením tém UNESCO na Slovensku podporíme budovanie národnej hrdosti detí 

a budovanie národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám. 

HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA PREVENCIE: 

 Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových  a iných závislostí. 

 Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť na škole. 

 Spolupracovať s vedením školy, výchovným poradcom, školským psychológom, 

školským špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi,  ostatnými pedagógmi, 

školským parlamentom, zdravotníckymi, sociálnymi, bezpečnostnými a metodickými 

orgánmi a inštitúciami, ako aj s miestnou samosprávou. 



 Iniciovať a koordinovať preventívne aktivity a  v rámci prevencie poskytovať 

preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom. 

 Monitorovať aktuálny stav výskytu sociálno-patologických javov a priebežne 

informovať žiakov a ich zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, 

o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami 

v prípade pomoci ohrozeným deťom. 

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

 Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. 

 Aktivity koordinátora v školskom roku 2019/2020 budú smerovať aj k: 

 zamedzeniu  alebo zníženiu agresívnych  prejavov správania sa žiakov počas 

prestávok, v rámci komunikácie s pedagógmi       

 k nácviku prejavovania ohľaduplnosti k osobám s postihnutím a k starším ľuďom 

 k vytváranie pravidiel správania sa v triede 

 nácviku asertívneho správania 

 nácviku slušného správania sa na verejnosti 

 nácviku  situácií,  ktoré učia tešiť sa z vlastnej práce a vedú k pozitívnemu mysleniu 

 k nácviku sebahodnotenia a hodnotenia spolužiakov 

 k nácviku situácií, ktorými odmietneme prijatie akejkoľvek návykovej látky 

  prejavov úcty k  žene, matke,  rodičom 

 zvyšovaniu povedomia o trestnoprávnej zodpovednosti 

 nácviku vyjadrovania svojho názoru slušným spôsobom 

 nácviku  situácií, ktorými dokážeme určiť agresora a obete pri šikanovaní, postup 

nahlásenia šikanovania 

 k identifikácii pozitívne vzorov pre žiakov  

 k nácviku situácií, ktorými sa dokážu žiaci vyrovnať s neúspechom 

 k nácviku bezpečného používania internetu a odhaleniu kyberšikany 

 k zamedzeniu všetkých foriem diskriminácie a segregácie 

 k oboznamovanie so zásadami tolerancie a ľudských právach, využitie manuálu 

KOMPAS a KOMPASITO 

 

 



Metódy a formy práce:  

- rozhovory, besedy, ankety, dotazníky  

- vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch 

- práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania 

- práca s internetom a počítačovými programami, návšteva internetových stránok 

s protidrogovou tematikou a tematikou šikanovania / www.statpedu.sk, www.minedu.sk, 

www.iuventa.sk, www.prevenciasikanovania.sk, www.drogynie.sk, www.zachranari.sk,  

www.unicef.sk, www.zodpovedne.sk 

- organizovanie zábavno-náučných a športových podujatí, súťaže medzi triedami 

- nástenky, plagáty 

- monitorovanie správania žiakov, 

- rozhovory s rodičmi a pod. 

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

ako aj ich rodinné prostredie.  

ÚLOHY A ICH REALIZÁCIA  

1. Prevenciu drogových závislostí zapracovať do tematických výchovno-vzdelávacích   

plánov výchovného poradcu a triednych učiteľov. 

            T: september 2019       

           Z: triedni učitelia, výchovný poradca 

2. Oboznámiť rodičov a žiakov  so školským poriadkom a s opatreniami vymedzenými 

proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, oboznámiť rodičov 

s postupom pri šikanovaní a iných sociálno-patologických javoch s dôrazom na práva 

a povinnosti žiaka. Oboznámiť rodičov s možnosťami spolupráce s výchovným 

poradcom, CPPPaP. Informovať o možnosti využitia Schránky dôvery. 

            T: október 2019                     

            Z: triedni učitelia 

3. Prieskum výskytu rizikového správania sa  žiakov v triedach. /Dotazníky RAABE./ 

T: september 2019, marec 2020 

Z: triedni učitelia a koordinátori 

4. Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí, hodnotiť atmosféru v triedach, 

zabezpečovať opatrenia na zvyšovanie pocitu bezpečia a tvorivej atmosféry. 

V prípadoch oprávneného podozrenia na porušenie zdravého osobnostného vývinu, 

bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti so zriaďovateľom. Spolupracovať 

http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.drogynie.sk/
http://www.zachranari.sk/
http://www.unicef.sk/
http://www.zodpovedne.sk/


s odbornými zamestnancami CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, 

sociálnym kurátorom, či policajtom. 

           T: priebežne  

           Z: RŠ, koordinátorky prevencie, výchovný poradca, triedni učitelia 

5. V prípade oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, 

kontaktovať príslušný útvar policajného zboru, rodiča  a v prípade ohrozenia života 

žiaka aj zdravotníkov. Riaditeľ postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

            T: podľa potreby                                                    

            Z: koordinátorky prevencie, vedenie školy. 

6. Využívať účinné nástroje na predchádzanie, resp. riešenie prejavov problémového 

správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, 

zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a pod.  

            T: priebežne           

            Z: koordinátorky prevencie, triedni učitelia 

7. Spolupracovať s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom, vedúcimi krúžkov na 

škole, žiackym parlamentom a v súlade s nimi organizovať podujatia zamerané na 

prevenciu drogových závislostí, ponúkať žiakom zmysluplné využívanie voľného času, 

rozvíjať ich športové aktivity s cieľom eliminácie drogovej závislosti. 

            T: priebežne                  

            Z: koordinátorky prevencie, vedúci krúžkov, výchovný poradca 

8. Usporiadať aktivity z príležitosti dní vyhlásených na podporu zdravia, prevenciu pred 

toxikomániou a posilňovať zdravý životný štýl žiakov. Výchovne využiť Týždeň 

zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti 

drogám, Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci atd. 

            T: priebežne  

            Z: koordinátorky prevencie, triedni učitelia 

9. V priebehu školského roka zamerať akcie a nástenky na chodbe školy a v podobnom 

zmysle zamerať aj akcie tried s témami:  Zdravá výživa, pohyb, šport, Lieky nie sú 

cukríky, STOP drogám, Alkohol ohrozuje Tvoje zdravie, Povedz NIE šikanovaniu, 

Fajčenie a pasívne fajčenie 

             T: priebežne   

             Z: koordinátorky prevencie, triedni učitelia 

 



Návrh plánu práce koordinátora prevencie 

 Hlavné úlohy 

• Úlohy vyplývajúce z POP na aktuálny školský rok. 

• Úlohy vyplývajúce z plánu práce školy a jeho hlavných úloh. 

• Úlohy vyplývajúce zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v 

Slovenskej republike na roky 2012 — 2015. 

• Opatrenia vyplývajúce z analýzy koordinátora prevencie z predchádzajúceho školského 

roka. 

 

A) Primárna prevencia — univerzálna 

• V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako 

integrálnu súčasť edukačného procesu. 

• Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu sociálnopatologického správania. 

• Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom. 

• Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických 

zamestnancov. 

• Ponúkať návrhy na rozvoj záujmovej činnosti a tvorivosti žiakov, podporovať krúžkovú 

činnosť ako efektívny nástroj na využívanie voľného času žiakov. 

• Poskytovať informácie žiakom, zákonným zástupcom 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 o 

ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení. 

• Spolupracovať s výchovným poradcom v škole, políciou, regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, regionálnym kultúrnym centrom a centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

B) Sekundárna prevencia — selektívna 

• Organizovať besedy, prednášky a zážitkové aktivity zameraná na konkrétne témy uvedené v 

jednotlivých mesiacoch a na riešenie problémových situácií skupine žiakov, ako aj 

jednotlivcom. 

 

 

PLÁN PRIMÁRNEJ PREVENCIE NA ŠKOLSKÝ ROK 

2019/2020 
September 

2019      

 

 

ŠIKANOVANIE - týždeň zameraný na aktivity proti  

šikanovaniu 17.9. –  21.9. Vysvetlenie pojmu 

šikanovanie v školách, formy šikanovania, možnosti 

tr. učitelia, všetci 

vyučujúci triednické 

hodiny 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 

2019                            

nahlásenia a spôsoby predchádzania nežiadúcemu 

správaniu sa.  

Záškoláctvo. Primeraným spôsobom zabezpečiť 

informovanosť o rizikách, že deti sa môžu stať obeťami  

sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej 

pornografie. Oboznámenie o rizikách správania sa 

k cudzím ľuďom ako súčasť problematiky prevencie 

násilia páchaného na deťoch. 

Realizácia, spracovanie a vyhodnotenie 

dotazníkov na zistenie šikanovania 

www.prevenciasikanovania.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁSTENKA PREVENCIE - Aktualizácia 

propagačným materiálom, kontakty odbornej pomoci. 

Lőrinczová  

Október mesiac úcty 

Spolupráca pri organizovaní kultúrneho programu 

Lőrinczová, 

vyučujúce SJL 

November 

2019                                      

EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI 

DROGÁM – (3. novembrový týždeň)interaktívne  

prednášky, aktivity, nástenky  www.drogynie.sk,  

www.unicef.sk, www.zodpovedne.sk 

 

Žiaci 5. – 9. 

ročníkov 

 

16.11. SVETOVÝ DEŇ TOLERANCIE = DEŇ 

PÁSIKAVÝCH TRIČIEK prekonanie hraníc svojej 

kultúry, rasy, náboženstva – dobrosrdeční hrdinovia 

kníh a filmov 

Tr. uč. Triednické 

hodiny 

 30.11. DEŇ POČÍTAČOVEJ BEZPEČNOSTI - 

pripomenúť potrebu chrániť svoje počítače a 

predovšetkým svoje osobné údaje.  Šikana, kyberšikana, 

komunikácia detí a mládeže na sociálnych sieťach.  

 www.zodpovedne.sk 

www.bezpecnenainternete.sk 

www.ovce.sk 

www.unicef.sk 

Učitelia informatiky 

December 

2019 

6.12. MIKULÁŠ V ŠKOLE Tr. učitelia, 

január 

2020                                      

REKLAMA A JEJ VPLYV NA SPRÁVANIE DETÍ. 

Pozitívny a negatívny vplyv médií. 

tr. učitelia, tr. hodiny 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Správne zaobchádzanie 

detí s peniazmi 

Tr. učitelia, 

tr.hodiny 

http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.drogynie.sk/
http://www.unicef.sk/
http://www.zodpovedne.sk/


28.1. Svetový deň ochrany osobných údajov – 

ochrana používania internetu, ochrana hesla – Úrad na 

ochranu osobných údajov SR – manuál prevencie. 

uč. informatiky, tr. 

učitelia,  

február 

2020                                           

V spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie realizovať 

špecifické preventívne aktivity zamerané na zvýšenie 

bezpečnosti v škole, na elimináciu rizikových a 

nežiaducich javov ako sú delikvencia, zvýšená a 

neprimeraná agresivita, šikanovanie, 

podpora bezpečného používania internetu 
. 

koordinátor, 

prevencie, 

CPPPaP Bytča 

marec 

2020                                             

ŠIKANOVANIE - týždeň zameraný na aktivity proti  

šikanovaniu 18.3. –  22.3. Vysvetlenie pojmu 

šikanovanie v školách, formy šikanovania, možnosti 

nahlásenia a spôsoby predchádzania nežiadúcemu 

správaniu sa. 

 

Realizácia, spracovanie a vyhodnotenie dotazníkov na 

zistenie šikanovania 

 

Tr. učitelia,  

koordinátor, 

prevencie, 

 

 

  

Apríl 

2020                                             
Beseda s pracovníkmi centra LÚČ prevencia 

pred negatívnymi účinkami drogovej závislosti 

koordinátor 

prevencie 

Máj 2020 Bezpečne na ceste – beseda s príslušníkmi polície 

SR 

 koordinátor 

prevencie 

 Trestnoprávna zodpovednosť – beseda 

s príslušníkmi polície SR 

koordinátor 

prevencie 

Jún 2020 1.6. MDD – ROZHÝB MYSEĽ AJ TELO  - poď sa 

hrať, kamarátov spoznávať 

tr. učitelia,   

26. jún - ŠPORTOM PROTI DROGÁM 

Medzinárodný deň boja proti závislosti a nedovolenému 

obchodovaniu s drogami  

tr. učitelia 

 

 

Zhodnotenie spolupráce ped. pracovníkov v oblasti 

prevencie, návrhy na zlepšenie v budúcom šk. roku. 

Zhodnotenie plnenia plánu práce primárnej prevencie. 

 

PLÁN KOORDINÁTORA PREVENCIE JE VARIABILNÝ A V PRÍPADE POTREBY 

BUDE UPRAVENÝ ALEBO DOPLNENÝ. 

 

 


