
Plán práce koordinátora prevencie na školský rok 2016/2017 
 
 

Plán práce koordinátora prevencie bude i v tomto školskom roku vychádzať z úloh stanovených v Národnom 
programe boja proti drogám a Národnom pláne výchovy k ľudským právam. Naďalej máme záujem získavať fundované 
informácie od odborníkov prostredníctvom seminárov, besied a prednášok, preto plánujeme pokračovať v spolupráci 
s kpt.Mgr.Ivetou Matejovou, Mgr.Evou Čakajdovou a kpt. Mgr.Oľgou Mikovou z KRPZ v Nitre. Vzhľadom na úzku väzbu 
medzi kriminalitou a drogovými závislosťami je nutné oboznámiť študentov aj s právnymi následkami jednotlivých zločinov 
spôsobených sociálno-patologickým správaním a podporiť uvedomenie si trestnoprávnej zodpovednosti. Budeme sa snažiť 
klásť dôraz na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu správaniu. Spolupráca 
v oblasti drogových a iných závislostí bude realizovaná prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie /CPPPaP/ v Nitre. Prevencia bude  zahrnutá v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch v jednotlivých 
predmetoch, v rámci triednických  hodín podľa stanoveného harmonogramu a realizovaná formou besied, diskusií, 
rozhovorov, projektových prác, kvízov a sledovania DVD filmov. Do vyučovacieho procesu budú systematicky zaradené 
diskusie s problematikou protidrogovej prevencie a kriminality, nácvik asertívneho správania, empatie v rámci všetkých 
vyučovacích predmetov a  študenti sa zapoja do projektu Plagát roka 2016. Projekt je riadený a organizovaný odborom 
školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s Krajským osvetovým 
strediskom v Nitre. Cieľom projektu je zdôrazniť význam prevencie drogových  a iných závislostí, posilňovať hodnotový 
systém mládeže a vytvárať aktívny postoj k zdravému životnému štýlu. 
 
 
V tomto školskom roku plánujeme: 

 pokračovať v aktivitách v rámci projektu „Červené stužky“, ktorý je zameraný na boj proti HIV/AIDS ako i na 
prevenciu drogových závislostí vo svete, 

 zapojiť sa do projektu „Drogový pes“, zodpovedne.sk 

 venovať sa prevencii formou aktivít na hodinách etickej výchovy, telesnej výchovy,  výtvarnej výchovyv podobe 
výtvarných prác,  slovenského jazyka v podobe slohových prác, ale i diskusiou na ostatných vyučovacích 
hodinách,  

 organizovať a zapájať sa do športových súťaží konaných v rámci našej školy i mimo nej a 

 zapojiť sa do celoslovenského projektu „Prečo som na svete rád?“ a projektu NSK „Plagát roka 2016“. 
 
 
 
PLÁN  PRÁCE  KOORDINÁTORA  PREVENCIE   na rok 2016/2017 
 

Trieda Téma Mesiac Rok 

I.A, I.B  Môj názor na otázku drogových závislostí, môj postoj k 
legálnym drogám - alkohol, nikotín. Ako odmietnuť drogu?  
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AIDS - čo o ňom viem 
Nebezpečenstvá sociálnych sietí 
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2017 

II.A, II.B 
Môj názor na otázku drogových závislostí, môj postoj k 
nelegálnym drogám. Ako odmietnuť drogu?  
Nebezpečenstvá sociálnych sietí 

 
Október 

Máj 
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III.A 
Obchodovanie s ľuďmi 
Extrémizmus, radikalizmus 
Nebezpečenstvá sociálnych sietí 

Október 
December 

Máj 

2016 
2017 

IV.A, IV.B Spoločnosť, kriminalita, trestnoprávna zodpovednosť a trestné 
sadzby. 

  

  
AIDS, drogy a kriminalita. 
Nebezpečenstvá sociálnych sietí 

December 
Máj 

2016 
2017 

 
V jednotlivých triedach a mesiacoch budú konkrétne aktivity zaradené v súlade s aktivitami triednych učiteľov a platným  
rozvrhom. 
 
 
 
 



Všetky plánované besedy a aktivity koordinátora prevencie pokrývajú nasledujúce prierezové témy: 
 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 porozumieť sebe samému a druhým, zvládať vlastné správanie 

 vedieť si obhájiť svoj názor 

 vedieť sa slušne správať pri stolovaní, rozvíjať sociálne spôsobilosti 

 rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a príslušných vedomostí 

 utvárať si pozitívny postoj k sebe a iným 

 uvedomiť si hodnotu spolupráce a rôznosti názorov 

 predchádzať sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom správania 
 
Multikultúrna výchova 

 interkultúrne kontakty 

 prijímať druhého ako jedinca s rovnakými právami 

 osvojenie si základných pojmov multikultúrnej terminológie 

 osvojiť si znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách 

 prostredníctvom informácií vytvárať postoje a rešpekt k odlišným sociokultúrnym skupinám 

 angažovať sa  pri potieraní prejavov intolerancie, xenofóbie, diskriminácie, rasizmu 
 
Mediálna výchova  

 osvojovať si schopnosti úspešne a samostatne sa zapojiť do mediálnej  komunikácie 

 rozvíjať komunikačnú schopnosť 

 možnosť slobodného vyjadrenia vlastných postojov a zodpovednosť za spôsob a formovanie prejavu 
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 naučiť sa prezentovať svoju prácu 

 vedieť používať informácie a pracovať s nimi 
 
Environmentálna výchova 

 vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu 
 
 
 
Dňa:  02.09.2016 
Vypracovala: PaedDr.Martina Hegedúšová, koordinátor prevencie 
 


