
 
PLÁN PRÁCE ŠKOLY V OBLASTI: 

VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM 

Základná škola s materskou školou Hôrky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor: Mgr. Petra Liščák Cibulková Šk rok: 2019 / 2020 



I. Hlavné úlohy a ciele 

 

Plán práce koordinátora pre ľudské práva bol skoncipovaný na základe Pedagogicko- 
organizačných pokynov na školský rok 2017/2018, úloh Národného akčného plánu pre deti na 

roky 2013 - 2017, Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu, inovovaného Školského vzdelávacieho programu a plánu práce 

školy. 

 
Základným cieľom Národného akčného plánu pre deti je prostredníctvom 

definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv detí 
uznaných Dohovorom o právach dieťaťa a pokroku pri ich používaní. 

 
Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v základnej škole je osvojiť si 

vedomosti a zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej 
dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v 

súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. 

 
Vzhľadom na ciele výchovy k ľudským právam je potrebné sústrediť sa na 

jednotlivých stupňoch vzdelávania na osvojenie všeobecných poznatkov a vedomostí veku 

primeranou formou od intuitívneho a zážitkového osvojenia až po kognitívne poznatky a 

vedomosti a naopak, od pochopenia pojmov – poznatkov, po zručnosti a ich aplikácie do 
každodenného života. 

 

 

Ciele a úlohy vyplývajúce z POP na šk. rok 2019/2020: 

 
1. Výchovu k ľudským právam / ďalej len „ĽP“ / realizovať v súlade s Národným 

plánom výchovy k ľudským právam . 

 
2. Výchovu k ĽP usmerňovať v triedach tak, aby sa stala integrálnou súčasťou 

celoživotného procesu podpory a ochrany ĽP, aby podporovala hodnotu človeka ako 

ľudského jedinca, aby rozvíjala pozitívnu sociálnu klímu a medziľudské vzťahy. 

 
3. Implementovať problematiku ĽP do výchovno-vzdelávacieho procesu, do aktivít so 

žiakmi, v spolupráci aj s rodičmi. 

 
4. V širokom rozsahu zapájať žiakov do aktivít v oblasti ĽP v mimovyučovacom čase 

organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav... s problematikou ĽP. 

 
5. Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie. 



6. Zvýšiť informovanosť žiakov v problematike ĽP a ich ochrany, zvyšovať osobnú 

zodpovednosť žiakov za vlastné správanie. 

 
7. Priebežne hodnotiť sociálnu klímu v triedach a vytvárať podmienky, ktoré podporujú 

pocit bezpečia a motivujú k učeniu. 

 
8. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie žiakov, v 

prípade podozrenia na porušovanie bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu. 

 
9. Uskutočňovať primerané opatrenia na ochranu pred sexuálnym zneužívaním. 

 
10. Spolupracovať s koordinátorom protidrogovej prevencie a s koordinátorom prevencie 

proti šikanovaniu. 



Ciele a úlohy výchovy k ĽP v školskom roku 2019/2020 : 

 
1. Motivovať žiakov a viesť ich k záujmu o problematike ĽP, k aktívnemu osvojovaniu 

si základných pojmov, vedomostí, zručností a návykov v súlade s Národným plánom 

výchovy k ĽP. 

 
2. Motivovať a viesť žiakov k aktívnej účasti na živote v demokratickej a občianskej 

spoločnosti, viesť ich k aktívnemu zapájaniu sa a organizovaniu činností a aktivít 

školy. 

 
3. Formovať postoje na podporu ľudskej dôstojnosti, humanizmu a tolerancie. 

 
4. Rozvíjať postoje a hodnoty globálnej solidarity, tolerancie a povedomia hodnoty a 

ochrany človeka, života, životného prostredia. 

 
5. Zefektívňovať prácu žiackeho parlamentu. 

 
6. Na triednických hodinách viesť žiakov k otvorenému vyjadreniu nesúhlasu s 

porušovaním ĽP v akejkoľvek podobe. 

 
7. Viesť žiakov k akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, k 

obhajovaniu vlastných postojov. 

 

 
Realizácia cieľov: 

 
Ciele výchovy k ĽP sa budú realizovať priebežne podľa mesačných plánov formou 

triednych i školských podujatí. Plán práce je otvorený a bude reagovať na aktuálne potreby a 

podnety zo strany žiakov, rodičov i vyučujúcich. 

 

 
II. Obsah práce: 

 
Koordinátor pre ľudské práva bude monitorovať, koordinovať a metodicky 

usmerňovať výchovu pre ľudské práva na škole, spolupracovať s vedením školy, výchovným 

poradcom a triednymi učiteľmi. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa bude monitorovať 

správanie sa detí a ich zmeny a zabezpečovať ich aktívnu ochranu. 



Hlavné metódy a formy práce: 

- rozhovory, besedy, zážitkové metódy, interaktívne učenie, diskusie, prípadové štúdie 

 
- vhodné využitie tematiky ľudských práv vo všetkých vyučovacích predmetoch, 

- práca na triednických hodinách, 

- práca s internetom, 

- nástenky a výstavky, 

- akcie organizované žiackym školským parlamentom, 

- aktivity zamerané na prosociálne správanie, hranie rolí, simulačné hry, brainstorming 

- monitorovanie správania žiakov a dodržiavanie práv. 

 
 

Mesačné plány výchovy k ĽP: 

 
 

SEPTEMBER 

Príprava aktivít pre triednych učiteľov s možnosťou ich realizácie na triednických hodinách 

 
Výchova k ĽP sa implementuje do tematických výchovno-vzdelávacích plánov, na TRH sa 

pozornosť venuje Školskému poriadku, Vnútornému poriadku školy, Pravidlám správania sa 

žiakov v triedach. Na TRH sa zvolí zástupca do žiackeho školského parlamentu. 

 

26.9.2019 – Európsky deň jazykov (multikultúrna výchova) – 1. stupeň – zaradiť do výuky 

SJL krátku informáciu a diskusiu na tému slovenský jazyk a dorozumievanie sa v zahraničí.  

 
OKTÓBER 

Aktivita –  Pravidlá  v  našej  triede  –  aktivita  priebežne  plnená  na  triednických  hodinách 
s triednym učiteľom. Dôraz kladieme nielen na povinnosti, ale aj práva žiaka na škole 
vyplývajúce zo Školského poriadku, Ústavy SR, Dohovoru o právach dieťaťa a Listiny 
ľudských práv. 

 

NOVEMBER 

Aktivita – Deň boja za slobodu a demokraciu – 17.11. Hodiny občianskej náuky a dejepisu na 
2.stupni ZŠ – zakomponovať základné informácie o udalosti. V rámci VV vizualizovať 
predstavu pojmu sloboda, demokracia. 

 
DECEMBER 

 
Skrátená verzia Dohovoru o právach dieťaťa. 
  
Celoškolská aktivita Nie sme rovnakí, ale sme si rovní – ku Dňu ľudstva (11.12.). 
Realizácia na hodinách Výtvarnej výchovy a v ŠKD. 

 
Nie sme rovnakí, ale sme si rovní – výstavka žiackych prác, aktualizácia nástenky v 
triedach. 



 
10. December - Deň Ľudských práv 

 

JANUÁR 

24.1. – Deň komplimentov – počas dňa viesť deti ku skladaniu komplimentov v priebehu 

vyučovania (hľadaj v druhých to dobré a krásne) – prevencia proti šikane. 

 

FEBRUÁR 

 
Diskusia na tému rasizmus, fašizmus, intolerancia, diskriminácia, šikanovanie, 
ponižovanie. Triednická hodina a relácia v školskom rozhlase. 

 
 

MAREC 

Riešenie konfliktov – oblasť emocionálnej inteligencie, ako jednej so základných kľúčových 

kompetencií žiaka. Aktivita na triednických hodinách, Občianskej náuke, Etickej výchove. 

Možnosť besedy s príslušníkom PZ (žiaci 2. a 3. ročníka). 

 
 

25. marec – Deň zápasu za ĽP 

 
APRÍL 

Uplatňovanie práv dieťaťa vo svete. Na hodinách Informatiky zakomponovať vyhľadávanie 

informácií o uplatňovaní práv detí vo svete – 1. aj 2. stupeň.  
 

4. apríl − Medzinárodný deň bez násilia
 

22. apríl – Deň zeme

 
MÁJ 

Deti chcú milovať – Dôverovať dospelým a prijímať ich ako priateľov. 

 
Vyjadrovanie pocitov – panáčik mojej nálady. Využitie citovej výchovy na vyučovaní, pri 
hodnotení práce žiakov – sebahodnotenie. 

 

Aktualizácia nástenky a vyhodnotenie celoročnej práce. 

 

 
JÚN 

Deti sveta– Medzinárodný deň detí – celoškolská aktivita 
 

1. jún – Medzinárodný deň detí

 
 

4. jún - Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie

 
 

12. jún – Svetový deň proti detskej práci



Plán činnosti je otvorený, priebežne sa bude dopĺňať a aktualizovať na základe ďalších 

podnetov. 

 

 

 
III. Očakávané výsledky: 

 

„ Možno sme sa všetci narodili vedomí si svojich práv, iba si to musíme pripomenúť.“ 

 
Porozumieť ľudským právam sa dá najlepšie prostredníctvom vlastného zážitku. Takúto 

možnosť poskytuje každodenný život v škole. Očakávame, že učitelia budú viesť žiakov k 

pochopeniu podstaty takých abstraktných pojmov, ako sú sloboda, tolerancia, čestnosť a 

pravda. Predsudky sú často dôvodom na upieranie ľudských práv niektorým žiakom. Učitelia 

si budú všímať, či sa žiaci medzi sebou nenazývajú opovržlivými prezývkami, hanlivo 

nepomenúvajú spolužiakov iných etnických skupín a v prípade, že k takýmto situáciám dôjde, 

budú ich riešiť. Triednické hodiny budú dôležitým krokom pri ovplyvňovaní atmosféry školy 

v prospech ľudských práv. Učitelia budú vytvárať prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne 

a podelia sa o svoje pocity a názory. Prostredie, kde sú rešpektované ich práva. Očakávame, 

že ponúknuté aktivity pre triednych učiteľov budú využité v prospech rozvoja kľúčových 

kompetencií žiakov, v prospech výchovy k ľudským právam. 

 

 

 
V Hôrkach, dňa 10. 9. 2019 

 

 

Mgr. Petra Liščák Cibulková, koordinátorka ............................................................................. 

 

 

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy .................................................................................... 


