
Plán primárnej prevencie šk. 2021/2022 

Časový harmonogram: 

Október 

 Zmapovanie adaptácie prvákov na školské prostredie – zistenie pocitov a názorov 

žiakov prvého ročníka na prostredie v škole po prechode z MŠ 

Z: špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, triedni učitelia I. ročníka 

 Týždeň zdravej výživy 

/16.10. Svetový deň výživy/ - zdravá ponuka jedálnička, výchova k zdravému 

životnému štýlu, obezita a športovanie detí a mládeže, 21.10. Deň jablka 

Z: triedni učitelia, vedúca ŠJ 

 V spolupráci s CPPPaP SNV realizácia besedy pre žiakov 5. ročníka na tému: „Ako sa 

racionálne učiť.“ 

Z: CPPPaP SNV 

 Vyhlásenie celoškolskej výtvarnej súťaže „Nebuď otrok drog“ – realizácia počas 

hodín VV, vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov od 15.11. – 21.11.2021 

/Týždeň boja proti drogám/ 

Z: koordinátor PP, učitelia VV 

 

Činnosti primárnej prevencie uskutočňované priebežne 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 

 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 


