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1. Legislatívna časť: 

Platné koncepcie a stratégie: 

- Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR 

- Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 -2018 

- Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015-2021 

-  Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019 

Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím 

2. Ciele v oblasti prevencie Šikanovania dieťaťa  

- oboznámiť žiakov  s pojmom  šikanovanie dieťaťa  

 

- venovať sa fyzickému ( napadnutie, bitka) a  psychickému (nadávky, prezývky, 

vyhrážanie, hrozby)  šikanovaniu sa  v rámci triednických hodín na 1.a 2.stupni 

 

- využívať pri fyzickom a psychickom šikanovaní aktivitu:  ,,Ignorovať, 

tajomstvá,,. 

- využívať pohyblivé aktivity – na sochy, ako sa máš – spolupráca na neverbálnej 

úrovni 

 

 - venovať sa zmiešanému šikanovaniu ( vyradenie zo skupiny) pri hre a aktivite: 

Strom komplimentov 

 

 

- venovať sa kyberšikanovaniu (posielanie emailov, sms a komentovanie na sociálnych 

sieťach)  na hodinách informatiky, anglického jazyka 

 

- spolupracovať s vyučujúcimi občianskej, etickej a  technickej výchovy, spolupracovať so 

ŽŠP, TU a ŠKD 

 

- budovať vzájomnú spoluprácu  v oblasti prevencie Šikanovania dieťaťa na 1. a 2. stupni 

 

 

3. Spolupráca v rámci predmetov: 

 

V oblasti prevencie Šikanovania dieťaťa  sa spolupracuje s predmetom:  

 - občianska výchova (Mgr. Michaela Capandová) 

-  technická výchova ( Ing. Monika Gaňová, Mgr. Laceková) 

-  informatická výchova ( učitelia informatiky: Ing. Monika Gaňová, Mgr. Zuzana 

Šútorová, Mgr. Iveta Schillerová) 

 - etická výchova ( PaeDr. Zdena Sekerková) 

-  triednická hodina ( vyučujúci na prvom a druhom stupni) 

a vzájomnú spoluprácu viesť so ŽŠP a ŠKD. 

 

 

 

 

 

 

- vytvárania náramkov s možnosťou niekomu povedať „prepáč“ alebo „už sa 

nehnevám“. Spoločná aktivita s názvom Spolu proti šikane -,,Pletenie náramkov 

zmierenia,, 



 

 

4. Plán práce školy v oblasti prevencie:  

Mesiac Úloha Zodpovedný Poznámky 

X.  1. Spolu proti šikane -spoločná aktivita ,,Ochrana 

najslabšieho hráča,,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Šikana – znaky, vývoj, varovné signály, využitie 

pohyblivých aktivít – na sochy, ako sa máš 

 

 

 

 

3. Koncert 

 
 

 

 

Ing. Monika 

Gaňová – 

technická 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Monika 

Gaňová – 

technická 

výchova 

 

 

 

 

 

Využitie metodickej 

príručky Spolu proti 

šikane.  cieľ hry: 
posilniť v hráčoch 

vnímanie toho, aké to 

je byť šikanovaný; 

aké to je čeliť z 

pozície slabšieho 

silnejším, prípadne 

početnejšej skupiny 

 

Na sochy - Cieľ: 

spolupráca na 

neverbálnej úrovni  

Ako sa máš - Cieľ: 

deti sa učia vyjadriť 

otvorene ako sa cítia  

 2019 

Antidiskriminačný 

koncert  

 

 

 

XI.  Spoločná aktivita - brainstorming na tému Hnev, 

Násilie, Strach. Pokračovať následne v diskusii  – 

príčiny, prejavy, návrhy, ako ich odstránim. 

Kde sa s násilím stretávame? Typy šikanistov. 

V prepojení s prierezovou témou Multikultúrna 

výchova.   

 

 

 

Stratégia proti šikanovaniu:  

2. Hry a aktivity: Strom komplimentov  

 

 

Vyučujúca OBV:  

Mgr. Capandová  

 

 

 

 

 

Technika, Ing. 

Monika Gaňová 

 

 

naučiť sa odstrániť 

,,Hnev, násilia 

a strach pri spoločnej 

aktivite na hodine 

OBV 

 
 
 
 
Hra na 

diagnostikovanie 

vzťahov v triede 

(neodporúča sa hra 

v triede, kde je 

odhalené 

šikanovanie) 

XII. 1. Projekt Červené stužky – Rope skipping day  

 

 

2. Posolstvo Vianoc – rozvoj kvalitných 

medziľudských vzťahov – tvorba projektov. Príprava 

programu na Vianočnú akadémiu – pestovanie pocitu 

zodpovednosti, spolupatričnosti a kooperácie..    

 

3. Spoločná aktivita s názvom Spolu proti šikane -

,,Pletenie náramkov zmierenia,, 

Mgr. Kucková 

 

 

Ing. Monika 

Gaňová, ŽŠP 

 

 

 

Technická 

výchova – Ing. 

Gaňová 

Budovanie 

kresťanských ideálov 

spolupatričnosti 

Využitie metodickej 

príručky Spolu proti 

šikane.  

 

 

 

Cieľ: Podstata tejto 

aktivity spočíva v 

spojení kreatívneho 

vytvárania náramkov 

s možnosťou 



 

 

 

 

 

 

2.polrok 2019/2020  

 

 

niekomu povedať 

„prepáč“ alebo „už sa 

nehnevám“. 

 

 

 

 

 

I. 1. Spolu proti šikane -spoločná aktivita -hra na líšku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH, technická 

výchova – 

Ing.Gaňová 

 

 

 

 

  

 

 
 

charakteristika hry: 

tematika šikany a 

slabosť jednotlivca 

snažiaceho sa 

presadiť proti väčšine 

- rozbor pocitov, aké 

to bolo stáť oproti 

presile, pocit 

bezmocnosti, aké to 

bolo obkľúčiť 

bezmocného 

jednotlivca a brániť 

mu v úteku 

II. 1. Stratégia proti šikanovaniu:  

 Hry a aktivity: Ignorovať, tajomstvá  

 

 

 

 

 

 

 
2. Negatívne javy v spoločnosti  

 

 

 

 

3. Skupinová práca - Tvorba leporela o priateľstve 

a spolupráci, správanie, ktoré sa mi nepáči. V prepojení 

s prierezovou témou Multikultúrna výchova.-  

 Ing.Monika 

Gaňová 

 

 

 

 

 

 

7.B TH - Gaňová 

 

 

 

Technická 

výchova, 

pracovné 

vyučovanie 

Ing. Monika 

Gaňová 

Ignorovať – hra je 

zameraná na 

vyjadrenie pocitov ( 

je určená aj na 2 

vyuč.hodiny) 

Tajomstvá- každý 

môže mať tajomstvo 

, s ktorým sa nechce 

zdôveriť) 

 

 
Program - 

Šikanovanie dieťaťa -

Klásť dôraz na vplyv 

partie na jedinca. 

Násilie, šikonovanie, 

týranie dieťaťa..  

Diskusia Mám 

strach, vzbudzujem 

strach.. 

 

 

 

 

III. 1. Sebaúcta a sebavedomie - hlavná aktivita – viem, kto 

som a čo mám! Brainstorming /samostatne na papier/.  

Hlavná aktivita – sebahodnotenie – aký som?  

Úvaha – Veď to bola iba sranda..., Chcel som sa zmeniť, 

zmenila sa aj celá trieda?  

 

4. Anglický jazyk – Kyberšikana  - CLIL 

Vyučujúca OBN, 

ETV   

Mgr. Capandová 

 
 
 

8.A a 8.B  -

vyučujúca ANJ 
 

 



 

 

Šikanovanie dieťaťa 

 

 

Zúčastňovať sa besied a akcií organizovaných KR a OR PZ Žilina, oddelenie prevencie – 

termíny neznáme, objednaní sme.  

Niektoré odporúčania z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 

2019/2020: 

1. Vypracovať si vlastné školské a triedne programy bezpečnosti a prevencie v súlade 

s Metodickým usmernením č. 7/2006-R – viac info na www.prevenciasikanovania.sk,  
http://www.cvtisr.sk,  

 

2. Odporúča sa monitorovanie správania detí, zjednať okamžitú nápravu pri výskyte 

šikanovania.  

IV. 1.Hodiny OBN – venovať právam dieťaťa – Deklarácia 

práv dieťaťa. V prepojení s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova. 

 

 2. Chcem vedieť viac o ľudských právach 

 

Vyučujúca OBN 

Mgr. Capandová 

 

 

Ing. Gaňová TH 

 

 

OBN  Občiansky 

život ako proces 

formovania 

demokracie 

 

 

V. 1. Opätovné označenie zón v škole, kde sa cítim 

bezpečne a kde nie.  

 

 

 

ŽŠP  

 

 
 

 

VI. 1. Pred letnými prázdninami – poučenie o slušnom a 

obozretnom správaní sa počas prázdnin.  

 

2. Venovať sa koncoročnému vysvedčeniu so 

základným mottom – vysvedčenie nie je len moja 

vizitka, ale celej spoločnosti = NEBOJÍM SA ÍSŤ 

DOMOV. Cieľ: zabránenie možným nežiaducim 

psychickým skratom u žiakov.  Syndróm CAN, násilie 

páchané na deťoch. Úteky detí často využívajú 

obchodníci s ľuďmi.  

 

 

3.Vyhodnotiť aktivity  realizované počas školského roka 

na vyhodnocovacej porade.  

 

TU  

 

 

 

TU  

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Monika 

Gaňová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutovať na 

tému: „Svet detí 

vs. svet 

dospelých“. Práva 

dieťaťa,  

Program 

Šikanovanie 

dieťaťa –poučenie 

o slušnom 

a obozretnom 

správaní počas 

prázdnin. Venovať 

sa koncoročnému 

vysvedčeniu 

s mottom 

,,vysvedčenie nie je 

len moja vizitka, 

ale celej 

spoločnosti. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.cvtisr.sk/


 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA: Multikultúrna výchova je výborným prostriedkom pri 

výchove, a to najmä k tolerancii, empatii, či ľudským hodnotám. Jej prítomnosť je potrebná. 

Presné špecifikovanie prierezovej témy multikultúrna výchova je zadefinované v Štátnom 

vzdelávacom programe (2008, s. 21 - 22): „Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz 

častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz 

väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby 

boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne 

kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto 

výchovné a vzdelávacie pôsobenie  zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj 

nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj 

tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako 

spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci 

spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 

rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne 

komunikovať a spolupracovať.“( Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v 

Slovenskej republike ISCED 1- Primárne vzdelávanie.  

Multikultúrna výchova nechce o iných kultúrach len informovať, jej cieľ je oveľa hlbší. Chce 

vychovať dieťa autonómne, samostatné, so schopnosťou spolupráce v spoločnosti bez 

akýchkoľvek predsudkov. Dnešná globalizujúca spoločnosť si vyžaduje tolerantný prístup 

založený na hodnotách, ktoré nám ponúka multikultúrna výchova. 

Priama podpora multikultúrnej výchovy je zakotvená v dlhoročnom, až 11 rokov trvajúcom 

programe Výchova k ľudským právam je ľudským právom. Primárne sa venuje vzdelávaniu 

učiteľov. 

Multikultúrna výchova, so všetkými svojimi zložkami, vytvára základ, na ktorý je možno 

nadviazať a ktorý je vhodné uplatniť pri riešení konkrétnych životných situácií. Interkultúrny 

prístup je dnes spoločenskou nevyhnutnosťou. Je nevyhnutný, ak chceme, aby pri 

rôznorodosti zloženia spoločnosť ako taká fungovala a napredovala. Aby sa rešpektovala 

dôstojnosť človeka, jeho práva a slobody, jeho kultúra a etnická identita. Celú radu 

spoločensky nežiaducich javov predstavuje neznášanlivosť voči niečomu čo je cudzie. A to je 

len krok od toho aby táto neznášanlivosť prerástla do násilia. 

Multikultúrna výchova sprostredkuje poznanie vlastného kultúrneho zakotvenia a 

porozumenia odlišným kultúram. Rozvíja zmysel pre spravodlivosť, solidaritu a toleranciu, 

vedie k chápaniu a rešpektovaniu neustále sa zvyšujúcej sociokultúrnej rozmanitosti. U 

menšinového etnika rozvíja jeho kultúrne špecifiká a súčasne poznávanie kultúry celej 

spoločnosti, majoritnú väčšinu zoznamuje so základnými špecifikami ostatných národností 

žijúcich v spoločnom štáte, obom skupinám tak umožňuje vzájomné poznávanie sa 

a elimináciu možných konfliktov a násilia.  

Odporúčané www stránky: http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=pedagogovia--teoria-

sk--sikanovanie-v-zs-%E2%80%93-moznosti-prevencie 

www.drogy.cz, www.iom.sk, www.iuventa.sk - manuál výchovy mládeže k ľudským právam 

KOMPAS, www.unicef.sk  

 

V Hôrkach, 02. 09. 2019 

 

 

Ing. Monika Gaňová, koordinátorka  .................................................................. 

    

 

http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=pedagogovia--teoria-sk--sikanovanie-v-zs-%E2%80%93-moznosti-prevencie
http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=pedagogovia--teoria-sk--sikanovanie-v-zs-%E2%80%93-moznosti-prevencie
http://www.drogy.cz/
http://www.iom.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.unicef.sk/


 

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

   
 


