
Plán koordinátora prevencie sociálno-patologických javov.  

v školskom roku 2020/2021 

 

     Jednou zo základných úloh škôl je dôsledná realizácia Deklarácie práv dieťaťa a aktívna 

ochrana detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi. 

     V spoločnosti sa stretávame so zanedbávaním výchovy, fyzickým a psychickým týraním, 

sexuálnym zneužívaním, obchodovaním s ľuďmi, diskrimináciou, šikanovaním, intoleranciou, 

rasizmom, xenofóbiou, s prenikaním návykových látok medzi deti a mládež a problematikou 

migrácie. 

     V snahe predchádzať a zabrániť týmto negatívnym javom je vypracovaný nasledovný “Plán 

prevencie” na školský rok 2020/2021: 

 

1.  V školskom poriadku sú v zmysle hodnôt, ktoré podmieňujú demokratickú spoločnosť 

a z ktorých vychádza, vyjadrené pravidlá a sankcie pre správanie sa študentov našej 

školy. Sú stanovené i s cieľom predchádzať sociálno-patologickým javom a vymedzovať 

postup v prípade porušenia pravidiel. 

       Zodp: ved. školy, všetci vyučujúci 

 

2.  V snahe predchádzať patologickému správaniu a prenikaniu návykových látok do areálu 

školy je povinnosťou pedagogického dozoru na chodbách dôsledne vykonávať dozor 

v čase, určenom vedením školy. Dozor na prízemí je povinný skontrolovať aj vonkajšie 

priestory školy, pod oknami učební, dozor v TV aj priestor pod telocvičňou.  

       Zodp: ved. školy, všetci vyučujúci 

 

3.  Vyhľadávať žiakov - aktivistov, ktorí by aktívne pôsobili v primárnej prevencii závislostí 

medzi žiakmi školy. 

        Zodp: Ďurišková 

 

4.  Prevencia sociálno-patologických javov v spolupráci s CPPPaP BB – práca so skupinami 

tried 1. a 2.ročníka v rámci hodín ETV a NAB. 

Zodp: Ďurišková, vyučujúci ETV 

 



5.  Realizácia tematicky orientovaných interaktívnych besied pre študentov 1. a 2. ročníkov 

zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí v rámci hodín ETV a NAV. 

Zodp: Ďurišková, vyučujúci ETV 

 

6.  Prevencia drogových závislostí v spolupráci s políciou - detekcia drog služobným psom 

s následnou besedou. 

Zodp: riaditeľka školy 

 

7.  Účasť na prevenčných akciách zameraných na predchádzanie sociálno-patologickým 

javom, ktoré sú poriadané rôznymi organizáciami. 

        Zodp: ved. školy, Ďurišková 

 

8.  Zabezpečovať konzultačno – poradenskú činnosť pre študentov, pedagógov a rodičov 

        Zodp: Ďurišková 

 

9.  Na vyučovacích hodinách využívať učivo na prevenciu pred negatívnymi účinkami 

sociálno-patologických javov a vytvárať na škole atmosféru vzájomnej dôvery 

a spolupráce. 

        Zodp: všetci vyučujúci 

 

10.  Učasť na prípadnom ďalšom vzdelávaní koordinátora prevencie. 

        Zodp: Ďurišková 

 

11.  Zabezpečiť dostatočnú informovanosť pedagogických pracovníkov pre plnenie úloh 

v ochrane detí a mládeže a v prevencii patologických sociálnych javov. Zvyšovať právne 

vedomie oboznamovaním s platnými právnymi predpismi. 

        Zodp: ved. školy 

 

12.  V záujme účelného využívania voľného času zvyšovať ponuku záujmových krúžkov 

a činností a sprístupniť školské zariadenia /telocvičňu, Internet, počítače/ pre 

mimoškolskú činnosť. 

        Zodp: ved. školy, všetci vyučujúci 

 



13.  Zapájať žiakov do kultúrnych, výtvarných, literárnych, športových akcií s prevenčnou 

tematikou. 

        Zodp: všetci vyučujúci 

 

14.  Neformálna kontaktná beseda o problematike medziľudských vzťahov a nebezpečenstve 

intolerancie, šikany, rasizmu, xenofóbie, migrácie. 

            Zodp: Ďurišková 

 

15.  Realizácia tematicky orientovaných interaktívnych besied pre študentov 1. a 2. ročníkov 

zameraná na Obchodovanie s ľuďmi v rámci hodín ETV a NAV. 

Zodp: Ďurišková, vyučujúci ETV 

 

16.  Pokračovať s spolupráci s Ligou za duševné zdravie a Ligou proti rakovine. 

Zodp: ved. školy, Ďurišková, Dvorská 

 

 

 

 

 

 

      Dňa: 26. 8. 2020, v Banskej Bystrici 

 

 

 

 

    Koordinátor prevencie:                   Mgr. Katarína Ďurišková 

 

 

 


