
Plán primárnej prevencie šk. 2021/2022 

Časový harmonogram: 

September 

 Na TH, rodič. združeniach oboznámiť žiakov a rodičov s Vnútorným poriadkom školy 

a s opatreniami vymedzenými proti jeho porušeniu.Oboznámiť rodičov s možnosťami 

spolupráce s výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom 

ZŠ. Informovať o možnosti využitia Schránky dôvery pre žiakov. 

Z: triedni učitelia 

 Informovať ped. zamestnancov o internetových zdrojoch a ich následné využívanie:  

K prevencii v škole (www.statpedu.sk– časť Metodiky), 

Metodiky uverejnené na www.bezpre.sk, www.schools-for-health.eu 

Výchova k ľudským právam v školskom prostredí - www.cvtisr.sk 

Manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO - www.iuventa.sk– 

časť Projekty – Ľudské práva 

Informačný text „Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky“ - www.minv.sk a 

www.statpedu.sk. 

„Vzdelávaciu príručka o obchodovaní s ľuďmi pre pedagógov a sociálnych 

pracovníkov“, CD pod názvom „Dve malé dievčatká“ - www.obchodsludmi.sk 

Internetové stránky na primárnu prevenciu: 

www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.nsinfo.org, 

www.prevenciasikanovania.sk 

Z: koordinátor PP 

 Tvorba ponuky krúžkovej činnosti  

Z: vedenie školy, pedagogickí zamestnanci 

 V spolupráci s tr. učiteľmi a špeciálnym pedagógom ZŠ zisťovanie úrovne 

pripravenosti žiakov 1. ročníka na školskú dochádzku – správanie sa v triednom 

kolektíve, tímová práca, úroveň sústredenia sa vo vyučovacom procese atď. 

Z: špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, tr. učitelia 1. ročníka 

 Adaptačné aktivity pre žiakov 5. – 9. ročníkov ZŠ – zamerané na upevnenie 

a zlepšenie klímy v triednych kolektívoch. Zadanie dotazníka o klíme v triede a jeho 

vyhodnotenie. 

Z: koordinátor PP – sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg 

 V spolupráci s CPPPaP SNV realizácia Preventívneho programu pre triedne kolektívy 

pre 5. ročník – upevnenie triednej klímy, zvládanie záťaže a prevencia sociálno – 

patologických javov po prechode na 2. stupeň ZŠ 

Z: CPPPaP SNV 

 

Činnosti primárnej prevencie uskutočňované pribežne počas celého roka: 

 Na vyučovacích hodinách využívať učivo na prevenciu pred negatívnymi účinkami 

sociálno – patologických javov a závislostí, zamerať sa na vytváranie atmosféry 

vzájomnej dôvery a spolupráce na škole 

Z: všetci vyučujúci 

 Protidrogovú preventívnu činnosť začleniť na triednické hodiny,poukázať na 

alternatívy zmysluplného využívania voľného času, podať základné informácie 

o civilizačných ochoreniach. Na spoločenských predmetoch diskutovať o vôľových 

kvalitách, sile niečo dokázať… 

Z: tr. učitelia, všetci vyučujúci 

http://www.schools-for-health.eu/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.obchodsludmi.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/


 Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytovať žiakom väčší priestor na diskusiu o 

aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizme, imigrácii, vplyve médií a 

osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcii a klientelizme) a tým 

rozvíjať kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie 

osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie. 

Z: všetci vyučujúci 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v 

oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s 

právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k 

životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 

prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny. 

Z: všetci vyučujúci 

 Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti 

organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a 

dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy. 

Z: všetci vyučujúci 

 Poskytovať propagačný materiál a odporúčanú doplnkovú literatúru vyučujúcim a 

triednym učiteľom. 

Z: koordinátor PP 


