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Plán práce školy v oblasti : 

PREVENCIE KRIMINALITY 

vyplývajúci z: 

Národného programu boja proti drogám 

Národnej protidrogovej stratégie v oblasti detí a mládeže v SR do roku 2020 

Protidrogovej stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020 

Akčného plánu EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2017 - 2020  

Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019 

Národného programu duševného zdravia 

Európskeho politického rámca Zdravie 2020 

Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 

článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciele: 

- Zapájať sa do aktivít protidrogovej prevencie, prevencie kriminality, boja proti rasizmu, 

diskriminácii a ostatným prejavom intolerancie.  

- Realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie 

a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho 

vedomia detí. 

- Zúčastňovať sa besied a akcií organizovaných KR a OR PZ Žilina, Pedagogicko –

psychologickým poradenským centrom Žilina, oddelenie prevencie. 

- Priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov, v prípade podozrenia na porušovanie ich 

zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu 

života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu 

a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými 

zástupcami dieťaťa a žiaka.  

- V zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred 

násilím zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so 

zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch, informovať 

o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym 

obsahom. 

- Venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku 

- Využívať informácie, metodiky a príklady dobrej praxe 

- Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako 

integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu 

- Zameriavať sa na akcie zdôrazňujúce zdravý životný štýl, poskytovanie čo najviac 

informácii nielen o fyzickom, ale aj duševnom zdraví. V tomto rámci žiakom poskytnúť 

optimálny rozsah informácií o zmenách sprevádzajúcich obdobie dospievania, formovať 

pozitívny prístup k sebe, k svojmu telu a svojmu vzhľadu, upevňovať u žiakov hygienické a 

zdravotné návyky 

- Navodzovať v škole atmosféru dôvery a otvorenosti, viesť žiakov k tomu, aby otvorene 

hovorili o svojich pocitoch a názoroch. 

- Dôležitá bude spolupráca s vedením školy, výchovným poradcom, rodičmi, poradenskými 

orgánmi CPPP a P, s políciou SR a triednymi učiteľmi, ŽŠP. 

 

 



 

 

Plán práce: 

Mesiac Úloha Zodpovedný 

IX. 1. Zapracovať do plánu práce školy a plánov práce triednych 

učiteľov protidrogovú tematiku  

2. V rámci účelových cvičení venovať pozornosť primárnej 

prevencii  

3. Objednať sa na besedy, prednášky.  

Mgr. 

Kucková, 

Triedni 

učitelia 

X. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 10.10. na triednických 

hodinách a na hodinách biológie otvoriť diskusiu zameranú na podporu 

duševného zdravia  (7. roč., 8. roč.) 

Kultúrny program v obci pri príležitosti úcty k starším (výber žiakov). 

Budovať v žiakoch pocit dôležitosti každej jednej osoby a jej právo na 

slušný a slobodný život  

Triedni 

učitelia, Mgr. 

Kucková, 

Mgr. 

Jánošíková, 

Mgr. 

Ballayová, 

vyučujúci 

VYV, ŽŠP 

XI. Pohľadnice pre Červené stužky – zapojenie sa do výtvarnej súťaže 

v rámci prevencie proti HIV a AIDS. 

Medzinárodný deň boja proti fajčeniu /20. 11./ 

Európsky týždeň boja proti drogám (3. novembrový týždeň)- besedy 

a prezentácie 

Tvorba projektov -  Antireklama drogám, fajčeniu a alkoholu 

triedni 

učitelia, Mgr. 

Kucková, 

PaedDr. 

Sekerková 

XII. Projekt Červené stužky – pripraviť krátku reláciu do školského rozhlasu, 

aktivity v rámci Červenej stužky, pripínanie červených stužiek a ich 

nosenie počas dňa ako symbol boja proti HIV/AIDS /1. 12./ (žiaci 

všetkých ročníkov) 

Mgr. 

Kucková, 

PaedDr. 

Sekerková, 

ŽŠP 

I. Beseda s príslušníkom polície PZ Žilina na tému: Trestnoprávna 

zodpovednosť mládeže – Škodlivé a vedľajšie účinky nelegálnych 

a dopingových látok na človeka a spoločnosť (výber žiakov). 

Mgr. 

Kucková 

II. Deklarácia práv dieťaťa – hodiny OBN venovať právam dieťaťa 

Diskusia o negatívnych javoch v spoločnosti, vplyv médií na mladého 

človeka, kyberšikana na triednických hodinách (8. a 9. roč.) 

Mgr. 

Capandová, 

tried. učitelia 



III. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii /21.3./ - tvorba 

projektov, prezentácie v triedach systémom starší žiaci učia mladších 

Výchovný koncert pre 2. stupeň – občianske združenie Škola života, 

koncert zameraný na látkové a nelátkové závislosti v živote 

Triedni 

učitelia, 

učitelia VYV, 

OBN,  Mgr. 

Capandová 

IV. Deň Zeme /22.4./ celoškolská akcia – kriminalita páchaná na 

ekosystémoch v spolupráci so Zelenou školou 

 

Beseda o zdravom životnom štýle 

Mgr. 

Laceková, 

Mgr. 

Kucková, 

triedni 

učitelia 

V.  Svetový deň bez tabaku /31.5./- venovať zvýšenú pozornosť škodlivosti 

aktívneho a pasívneho fajčenia.  Oboznámenie žiakov so zákonom NR o 

ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení 

Deň rodiny – celoškolský  projekt – aktivity v rámci krúžkovej činnosti, 

prevencia proti rodinnej kriminalite (žiaci 1. a 2. st.) 

Mgr. 

Kucková, 

triedni 

učitelia, 

vedúci 

krúžkovej 

činnosti 

VI. MDD – športové a zábavné aktivity pre deti 

V rámci účelových cvičení venovať pozornosť primárnej prevencii 

Deň športu – rozvíjanie zdravej osobnosti cez kalokagatiu, fair-play  

Vyučujúci 

TSV, PaedDr. 

Sekerková, 

triedni 

učitelia 

 

Poznámka:  Plán práce je otvorený a počas školského roka sa môže meniť alebo dopĺňať 

o ponúkané aktivity, ktoré súvisia s prevenciou kriminality. Termíny besied, prednášok, koncertov 

a iných organizovaných stretnutí sa môžu meniť podľa možností oslovených organizácií. 

 

 

REALIZÁCIA PLÁNU V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITY 

Areál školy a budova školy – monitorovanie priestorov školy a okolia bezpečnostným kamerovým 

systémom 

V rámci aktívnej ochrany bezpečnosti žiakov v priestoroch školy sa zabezpečuje dozor pedagógmi 

pred a počas vyučovania 

Školský poriadok - Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v               



školskom prostredí  

Triednické hodiny - všetky ročníky majú obsah triednických hodín poprepájaný s maximálnym 

využitím prierezových tém (multikultúrna výchova, dopravná výchova, mediálna výchova, osobný 

a sociálny rozvoj...) spojených s prevenciou kriminality 

 

Vyučovací proces 

Občianska náuka  

OBN 7 - Sociálne vzťahy v spoločnosti 

OBN 8 - TC Štát a právo 

Etická výchova  

ETV 5 - TC Etické aspekty ochrany prírody 

Slovenský jazyk a literatúra 

LIT 5 – 9 – Čítanie kníh, tvorba čitateľského denníka, užitočné využitie voľného času, rozvoj 

osobnosti, čítanie protidrogovej literatúry a časopisov pre mládež, pozeranie DVD s protidrogovou 

tematikou 

Hlasné čítanie v školskej knižnici 

SLOH 5 -9 – témy na písanie slohových prác s protidrogovou tematikou, zdravý životný štýl, 

športom ku zdraviu, ... 

LIT 7  TC Populárna pieseň – nahrávky piesní s protidrogovou tematikou 

LIT 5 Tvorba projektov – komiks zdravý životný štýl 

LIT 8 Modlitba – duchovný rozvoj osobnosti, zamyslenie sa nad otázkami života, nad ľuďmi a ich 

činmi (primerane veku) 

SJ 8 – TC Debatujeme na úrovni – diskusia, debata, vedieť vysloviť svoj názor 

- Reklama – žiak vie zaujať k reklame hodnotiaci postoj, povedať nie alkoholu 

- TC Buďte asertívni – dokázať povedať nie, vysloviť svoj názor, argumentovať 

- TC Uvažujeme nielen o bežných veciach – úvaha, subjektívny postoj žiaka k problému, žiak 

dokáže uvažovať o problémoch v spoločnosti 

SJ 7 – TC Komunikácia  

SJ 5 – TC Zhovárame sa a diskutujeme – diskusia, žiak dokáže povedať „nie“ negatívnym vplyvom 

na jeho osobnosť (cigarety, alkohol, nevhodný mediálny obsah,...), schopnosť vecne argumentovať 

- TC Chceme byť informovaní 

- TC Informujeme včas a správne – tvorba plagátu 

Anglický jazyk 

ANJ 9 – konverzácie v anglickom jazyku na témy z oblasti prevencie kriminality 

ANJ 5 -9 – situačné dialógy, konverzácie, prezentácie, projektová činnosť, skupinová práca 



ANJ 5 TC – Rodina a spoločnosť, Voľný čas a záľuby, Človek a príroda, Multikultúrna spoločnosť 

ANJ 8,9 TC – Mládež a jej svet, Človek a spoločnosť, Vzdelávanie a práca, Multikultúrna 

spoločnosť, Voľný čas a záľuby, Rodina a spoločnosť 

Deň jazykov 26. 9. – spoločná tvorba projektov v škole  

 

 

Odporúčané www stránky: . 

www.olp.sk, www.olympiady.sk, www.drogy.cz, www.iom.sk, www.bezpecnecestovanie.sk, 

www.iuventa.sk, www.unicef.sk, www.bezpre.sk, www.minv.sk, www. statpedu.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hôrkach, 2. 9. 2019 

Mgr. Katarína Kucková, koordinátorka  ............................................................................                                                    

                                                                                              

Mgr. Jana Hübnerová, riaditeľka školy  .............................................................................  

         

http://www.olp.sk/
http://www.olympiady.sk/
http://www.drogy.cz/
http://www.iom.sk/
http://www.bezpecnecestovanie.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.unicef.sk/
http://www.bezpre.sk/
http://www.minv.sk/


 

                                                                      

 


