
Základná škola s materskou školou,  Holumnica č. 121 

 

 

Vec:   Správa  

           činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov  

 

Koordinátor PDP: Mgr. Britaňáková Viera 

 

Obdobie: za 2. polrok šk. roka  2014/2015 

 

 

        Plán práce  vychádzal z hlavných úloh školy a z úloh Národného programu boja proti 

drogám. Pri jeho plnení sme úzko spolupracovali s CPPPaP v Kežmarku a z Ponukového 

katalógu  pre šk. rok 2014/2015 zabezpečili prednášky pre žiakov našej školy.    

        V úzkej spolupráci s výchovnou poradkyňou sme rodičom poskytovali špecifickú 

sociálnu, psychologickú starostlivosť deťom ohrozených sociálno-patologickými javmi. 

        Najdôležitejšou úlohou v rámci protidrogovej prevencie a šikanovania na školách sa  

zameriavame na žiakov z málo podnetného prostredia a robíme aktivity zamerané na 

zmysluplné využívanie voľného času. 

 

Úlohy plnené priebežne: 

 

 drogová prevencia je celoročne zaradená do pedagogickej dokumentácie pri tvorbe 

tematických plánov vo všetkých predmetov (zodpovední vedúci MZ a PK)  

 

 plány triednických hodín sú zamerané na slušné správanie, úcta k spolužiakom, 

učiteľom, rodičom i k sebe samému (zodpovední triedni učitelia) 

 

 realizácia a obnova informačnej nástenky s tematikou:  ,,Šikanovanie“ 

 

 na škole funguje počas celého šk. roka ,,schránka dôvery“, kde  žiaci  majú možnosť 

písomne vyjadriť svoj názor, svoje obavy postrehy, problémy o sebe alebo svojom 

okolí.   (aj anonymne) 

 

 pohybové aktivity zamerané na telesnú a športovú výchovu na škole (hodiny TEV a  

TŠV) i mimo vyučovania –  krúžková činnosť, ŠKD, kde sa riadime heslom:  

             ,,Zober loptu, nie drogu“ (zodpovední učitelia TEV, TSV, vedúci záujmových  

            útvarov     a vychovávateľky ŠKD) 



Koordinátorka Mgr. Britaňáková Viera bola zaradená do inovačného vzdelávania 

pedagogických zamestnancov v programe: ,,Prevencia niektorých sociálno-patologických 

javov“ organizované MPC v Prešove, ktoré v novembri 2014 úspešne absolvovala.  

 

Aktivity uskutočnené v druhom polroku:  

 

Január:     -   zimné športové popoludnie – pohybové aktivity v prírodnom prostredí 

 

Február:   -   fašiangový karneval pre deti a žiakov obce Holumnica    

                   

Marec:      -    21.marca - Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii – prednáška 

- 25. marec - Deň zápasu za ľudské práva – beseda 

 

Apríl:        -    11. apríl – Deň narcisov – informačná nástenka 

 

Máj:          -    27. máj – Challenge Day – masový deň pohybu – športové aktivity detí MŠ  

                        a žiakov ZŠ a všetkých zamestnancov, v spolupráci  so školským úradom  

                        v Spišskej Belej 

- 30. máj – Svetový deň bez tabaku – beseda (žiaci 1. stupňa ZŠ) a pre žiakov  

      2. stupňa beseda + anonymný dotazník o fajčení  

- 6., 13. a 27. mája  besedy s pracovníčkami CPPPaP z Kežmarku na tému: 

,,Prevencia   niektorých sociálno-patologických javov“ a ,,Obchodovanie 

s ľuďmi“  

 

Jún:          -      Deň detí – pohybové a športové aktivity 

- 26. jún – Svetový deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu 

s nimi -  beseda   

 

 

 

V Holumnici, dňa 26.06.2015                                  

 

Vypracovala: Mgr. Britaňáková Viera 

 

 

 

Prílohy: 

 

č.1 dotazník o fajčení 

č.2 vyhodnotenie dotazníka 

 


