
Školský preventívny program – plán práce koordinátora prevencie 

v Gymnáziu Partizánske v školskom roku 2022/2023 
 

 

Úlohy koordinátora prevencie: 

 

- vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných negatívnych spoločenských javov, 

- spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi, 

- viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov, 

- umožňovať prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými 

zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou školských 

patologických javov, 

- koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu protidrogovú výchovu 

a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole pri dlhodobom 

systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou 

závislosťou a inou sociálnou patológiou  (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, 

fyzické, psychické, elektronické týranie), 

- priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach, podporovať pocit bezpečia, 

- podieľať sa na tvorbe a realizácii intervenčných a rozvíjajúcich programov na 

eliminovanie nežiaduceho správania a realizovať účinné postupy na riešenie sociálno-  

patologických javov a kriminality, s cieľom naučiť žiakov niesť zodpovednosť za 

svoje činy,  

- zvýšiť právne vedomie pedagogických zamestnancov školy o trestnoprávnej 

zodpovednosti mládeže, 

- zabezpečiť ochranu detí pred všetkými formami fyzického a psychického násilia, 

poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania vrátane 

sexuálneho zneužívania. V prípade oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo 

psychicky týrané, bezodkladne riešiť tento problém s ÚPSVaR, lekárom a políciou. 

- posilňovať zdravý životný štýl žiakov a realizovať programy podpory zdravia 

/venovať pozornosť telesnému a pohybovému rozvoju žiakov, zdravej výžive/,  

- zapojiť predmetové komisie do preventívnych aktivít cez vedúcich PK, 

- zefektívniť prácu triednych učiteľov na triednických hodinách v oblasti prevencie 

všetkých druhov závislostí, 

- pripravovať žiakov na zvládanie záťažových situácií, 

- primeraná informovanosť žiakov v oblasti negatívnych spoločenských javov, 

- informovať žiakov, zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách, 

- vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na škole (napomáhať žiakom porozumieť 

iným kultúram), 

- aktualizovať nástenku venovanú problematike drogových závislostí a prevencii 

rasizmu, extrémizmu a k ľudským právam. 

 

Prevenciu rizikového správania zamerať na aktivity v oblastiach prevencie: 

 

- násilného správania a šikanovania, 

- záškoláctva,    

- kriminality, delikvencie, vandalizmu, 

- ohrozenia mravnej výchovy mládeže, 

- xenofóbie /nenávisti voči cudzincom/, rasizmu, intolerancie, 

- užívania návykových látok / alkoholu, fajčenia/ a iných drog, 

- patologického hráčstva, 



- komerčného sexuálneho zneužívania detí, 

- syndrómu týraných a zneužívaných detí, 

- siekt a sociálne patologických náboženských hnutí, 

- obchodovania s ľuďmi, 

 

Preventívne aktivity: 

 

 organizácia vychádzok a exkurzií, 

 návšteva športových, kultúrno-spoločenských podujatí a knižnice, 

 estetizácia vnútorných priestorov školy formou násteniek a výstav žiackych prác,  

 zapájanie žiakov do práce v záujmových útvaroch, 

 organizácia prednášok a besied na danú problematiku, 

 návštevy výstav rôzneho zamerania /v galérii, v múzeu/, 

 zapájanie žiakov do súťaží /literárnych, výtvarných, športových, odborných 

vedomostí a praktických zručností/ 

 

- viesť individuálne rozhovory so žiakmi a rodičmi 

 

- spolupracovať s inštitúciami, organizáciami a samosprávou: 

 

            Polícia, Mestská polícia Partizánske, 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny /riešenie aktuálnych problémov, záškoláctva/, 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

 

 

Plán práce 

 

 

September 

- zapracovať problematiku prevencie negatívnych spoločenských javov do tematických 

plánov učebných predmetov, využívať doplnkové učebné texty, 

- oboznámiť žiakov so školským poriadkom na triednických hodinách, 

- dohodnúť spoluprácu s koordinátorom prevencie MsP, CPPPaP a inštitúciami 

zaoberajúcimi sa starostlivosťou o žiakov, 

- informovať žiakov o možnosti práce v záujmových útvaroch, 

- realizácia preventívneho programu Vieme, že..., 

- tvorba nástenky: rozvíjať osvetovú činnosť s dôrazom na zdravé potraviny a pohybové 

aktivity,  

 

Október 

- oboznámiť žiakov so Zákonom na  ochranu nefajčiarov, 

- informovať rodičov o opatreniach školy proti šikanovaniu a šíreniu legálnych 

a nelegálnych drog v školskom prostredí, 

- poskytnúť rodičom informácie o možnostiach prevencie a poskytovaní poradenských 

služieb, 

- zapojenie sa do kampane : „Odstráň obezitu“ (   projekt „Hovorme o jedle“ ), 

 

November 



- zapojenie sa do kampane k Svetovému dňu nefajčenia, 

- zorganizovať besedu k Európskemu týždňu boja proti drogám - podľa ponuky 

- zorganizovať súťaž o najzaujímavejšiu výtvarnú a literárnu prácu s protidrogovou 

tematikou, 

 

 

December 

- oboznámiť žiakov s možnosťami prevencie nákazy vírusom HIV  /k Svetovému dňu 

AIDS/ 

- domáce tvorivé dielne  s vianočnou tematikou, vianočný bazár 

- zapojenie žiakov do pohybových aktivít, 

- príprava programu k vianočnému koncertu  

 

Január 

- informovať žiakov na triednických hodinách o novodobých nelátkových závislostiach: 

od internetu, PC, mobilného telefónu, 

- vypracovať dotazník pre žiakov zameraný na užívanie dostupných návykových látok, 

- uvedomenie si správnych hodnôt života, vytvorenie nástenky „Prečo som na svete 

rád“, 

 

Február 

- preventívne pôsobenie proti šikanovaniu: realizácia preventívneho programu  / 

www.ovce.sk / 

- pripomenúť žiakom ľudové tradície a zvyky: fašiangy, Valentín, 

 

Marec 

- aktualizovať nástenku ku Dňu zápasu za ľudské práva, 

- zapojiť žiakov do aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam ( podľa ponuky: 

divadelné predstavenie, beseda, stretnutie, súťaž, výstava... ), 

- zvýšiť informovanosť žiakov v oblasti problematiky migrácie, 

 

Apríl 

 

- rozvíjať výchovnú a vzdelávaciu činnosť žiakov zapojením do aktivít  Biela pastelka 

-  príprava na workshop ligy proti rakovine 

Máj 

- zorganizovať športové  podujatia 

- zabezpečiť environmentálnu prednášku pre žiakov našej školy 

- organizácia náučno – poznávacej exkurzie, 

 

Jún 

- vyhodnotenie činnosti. 

 

 

Plán práce sa v priebehu školského roka môže doplniť o ponúkané aktivity. 

 

 

 

Plán vypracoval  Mgr. Zuzana Olachová 

 

http://www.ovce.sk/


 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


