
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 1. polrok šk. roka  2015/2016 

 

 

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

drogám a šikanovaniu na školách. Pri jeho plnení sme úzko spolupracovali s CPPPaP 

v Kežmarku a z Ponukového katalógu  pre školský rok 2015/2016 sme v spolupráci 

s výchovnou poradkyňou – Mgr. Vavrekovou,  zabezpečili prednášky pre žiakov našej školy.  

        V úzkej spolupráci s rodinou sme poskytovali špecifickú sociálnu, psychologickú 

starostlivosť deťom ohrozených sociálno-patologickými javmi. 

        Na škole funguje schránka dôvery, do ktorej môžu žiaci napísať a vložiť svoje podnety, 

obavy, postrehy... Vo vestibule školy si žiaci na informačnej nástenke môžu prečítať aktuality 

a novinky v rámci prevencie. 

        Najdôležitejšou úlohou v rámci protidrogovej prevencie a šikanovania na školách sa  

zameriavame na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a robíme aktivity zamerané na 

zmysluplné využívanie voľného času. 

 

 realizácia informačnej nástenky s tematikou:  ,,Sme škola, kde sa šikanovanie 

netoleruje v žiadnych podobách “, ktorá sa aktuálne dopĺňa 

 

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

učiteľom, rodičom i k sebe samému (zodp.: triedni učitelia) 

 

 drogová prevencia je zaradená do pedagogickej dokumentácie pri tvorbe tematických 

plánov vo všetkých predmetov (zodp.: vedúci MZ a PK)  

 

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

TSV) i mimo vyučovania –  krúžková činnosť, ŠKD 

 

 v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia 

na deťoch (MPSVR SR) pod názvom: Chráňme deti pred násilím, sme sa zapojil do 

súťaže a vytvorili trojrozmerný model hradu, s ktorým sme sa odfotili a zaslali na profil 

NKS pre RPNnD s možnosťou hlasovania (výsledky budú zverejnené v mesiaci február 

2016) 

 



 

Uskutočnené aktivity:  

 

 September:  

- 23. september – Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu 

a obchodovaniu so ženami a deťmi – prednáška pre žiakov I. a II. stupňa 

 

 

 Október:  

- 17. október – Medzinárodný deň boja proti chudobe - prednáška 

- Mesiac úcty k starším /stretnutie dvoch generácií – kultúrne vystúpenie v sále 

obecného úradu 

 

 November: 

 

- 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu – prezentácia 

- 19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí – beseda 

- 20. november – Medzinárodný deň bez fajčenia – beseda + výtvarné aktivity 

- tretí novembrový týždeň - Európsky týždeň boja proti drogám – športové 

aktivity žiakov všetkých ročníkov ZŠ  

- 20. november – Chráňme deti pred násilím: Týranie 

                                                                             Zanedbávanie 

                                                                       Zneužívanie  - besedy so žiakmi 

1. stupňa ZŠ v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch (MPSVR SR)  

 

 December: 
 

             -   1.  december – Svetový deň boja proti  AIDS – prezentácia 

       -   10.december – Medzinárodný deň ľudských práv – prednáška 

       -   16.december – vianočné vystúpenie v sále obecného úradu 

       -   21.december – besedy s pracovníčkami CPPPaP z Kežmarku na tému:  

            ,,Priateľstvo a rovesnícke vzťahy“ – žiaci 1. stupňa ZŠ 

            ,,Kariérové poradenstvo“ – žiaci 9. ročníka ZŠ             

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

V Holumnici, dňa 27.01.2016                             Vypracovala: Mgr. Britaňáková Viera 

 

 

                                                                                                                                            


