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I. Hlavné úlohy a ciele: 

 

Preventívny program Základnej školy, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen je strategický plán 

realizácie preventívnych aktivít počas školského roka, ktoré sú určené pre žiakov školy. 

Preventívny program obsahuje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu závislostí 

a sociálno-patologických javov. Sú to aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí, 

predchádzanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie.  

Zmyslom prevencie je pomáhať formovať postoje a správanie, ktoré umožnia prežiť život 

plnohodnotne, zdravo a tvorivo. Úspech v prevencii možno dosiahnuť len osobným prístupom, ktorého 

základom je vzťah dôvery. Cieľom preventívnych aktivít je sprostredkovanie postupov proti zneužívaniu 

návykových látok, zameraných na rozvíjanie osobnostných kvalít, vytvorenie priestoru pre zmysluplné 

využívanie voľného času, výchovu k zodpovednosti za svoje zdravie a zdravý životný štýl a zníženie 

výskytu sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 

Primárna prevencia predstavuje formovanie optimálnych podmienok na rozvoj človeka. Prevencia 

sa podieľa na vytváraní vhodných podmienok zdravého rastu osobnosti človeka, najmä detí a mládeže. 

Zmyslom prevencie je pomáhať formovať postoje a správanie, ktoré umožnia prežiť život plnohodnotne, 

zdravo a tvorivo. Úspech v prevencii možno dosiahnuť len osobným prístupom, ktorého základom je 

vzťah dôvery. Prostredníctvom nej sa snažíme poskytnúť dostatok kvalitnej komunikácie, pocitu 

bezpečia, zmierniť sociálne rozdiely, znížiť stres a záťaž. Cieľom preventívnych aktivít je predchádzať 

vzniku sociálno-patologických javov, napomáhať jedincovi, rodine, skupine, komunite v danom prostredí 

a vytvárať najvhodnejšie podmienky na zdravý vývoj.  

Činnosť koordinátora prevencie bude spočívať v monitorovaní, koordinovaní a metodickom 

usmerňovaní preventívnej činnosti na škole, v spolupráci s vedením školy, výchovným poradcom a 

triednymi učiteľmi. Ťažiskom práce je primárna prevencia, pomocou ktorej chceme predchádzať 

sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Osobitná pozornosť bude venovaná 

žiakom zo sociálneho znevýhodneného prostredia. Na zabezpečenie disciplíny v škole budú prijímané 

také opatrenia, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, s výchovou v duchu humanizmu, 

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu.    

Preventívny program školy obsahuje: 

- aktivity zamerané na poskytovanie informácií pre žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- programy aktívneho sociálneho učenia, ktoré využívajú skupinové formy práce (ak väčšina 

výchovných problémov je interpersonálnej povahy), 

- poradenské činnosti poskytované priamo v škole a školskom zariadení v spolupráci so školskými 

poradenskými zariadeniami a zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí.  

V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa budeme vychovávať deti k podpore a ochrane ľudských 

práv. Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách (a nielen v nich) je osvojiť si 

vedomosti, zručnosti a 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 

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

života aby sa podporila hodnota človeka ako ľudského jedinca a prispela tak k rozvoju medziľudských 

vzťahov v demokratickej spoločnosti. V tejto súvislosti budeme monitorovať správanie detí, jeho zmeny 

a zabezpečovať aktívnu ochranu práv detí. V zmysle Listiny ľudských práv sa zameriame na eliminovanie 

všetkých foriem diskriminácie a segregácie akejkoľvek skupiny žiakov v škole. 

V rámci vypracovaných opatrení na zamedzenie šikanovania v škole budeme podporovať  

a umožňovať rešpektovanie názorov detí a tak predchádzať všetkým formám rasizmu, diskriminácie  

a intolerancie. Budeme uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania  
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v škole, zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov, zároveň tým aj u ich rodičov, a prípady oprávneného 

podozrenia preventívne riešiť.  

Našou snahou bude spolupracovať pri vytváraní pozitívnej sociálnej klímy prostredníctvom 

edukačných programov. Prevenciu šikanovania, drogových závislostí, obchodovania s ľuďmi ako aj 

výchovu k ľudským právam budeme realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Prevenčná činnosť bude súčasťou vyučovacieho i mimo vyučovacieho diania v škole. 

 

II. Hlavné metódy a formy práce:  

- rozhovory, besedy, ankety, dotazníky, 

- vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,  

- práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania, 

- práca s internetom a počítačovými programami,  

- nástenky, plagáty, výstavky, 

- prosociálna činnosť, 

- monitorovanie správania žiakov, 

- rozhovory s rodičmi a pod. 

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, 

ako aj ich rodinné prostredie. 

 

 

a) Program prevencie šikanovania: 

 

V rámci tohto programu sa poskytujú žiakom nielen informácie o šikanovaní, ale aj rady ako mu 

predchádzať a to prevažne zážitkovou formou, ktorú prijímajú oveľa lepšie ako klasickú prednáškovú 

formu. Formou zážitku si žiaci dokážu oveľa efektívnejšie osvojiť nové poznatky a informácie 

a intenzívne na ne reagovať. 

Cieľom programu prevencie šikanovania bude zvýšenie prevencie tak, aby sa žiaci v triedach cítili 

bezpečne. Žiakov motivovať pre aktivity, ktoré napomáhajú myšlienke vzájomnej tolerancie 

a znášanlivosti. Je lepšie tomuto negatívnemu javu predchádzať, ako riešiť jeho dôsledky.  

 

Aktivity sa budú uskutočňovať formou prednášok, besied ako aj prácou s triednym kolektívom.  

 

Aktivity: 

 

-  Podpora ochrany detí pred násilím, zodpovedný Mgr. Vierik, prednášky v rámci národného 

projektu organizované UPSVaR. 

-  

- Zisťovanie adaptácie sa žiakov V. ročníkov na II. stupeň, jún 2020, zodpovedný  

Mgr. Vierik. Dotazník, vyhodnotenie dotazníkov, so zistenými skutočnosťami následne pracovať. 

 

- Prevencia šikanovania, rizikového správania, práca s „rizikovým triednym kolektívom“, 

CPPPaP Zvolen podľa potreby, zodpovedný Mgr. Vierik. 

 

- Bezpečne na internete, zvýšenie informovanosti o problematike ako sa nestať obeťou,  

v spolupráci s CPPPaP Zvolen podľa potreby, zodpovedný Mgr. Vierik. 

 

Plnenie Programu prevencia šikanovania sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov 

občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, svet práce, výchova umením a triednická hodina.  
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b) Program výchovy a vzdelávania k ľudským právam: 

 

V tomto programe sa snažíme deti viesť k rešpektovaniu všetkých ľudských práv a uplatňovať zákaz 

všetkých foriem diskriminácie a podporovať hodnotu človeka ako ľudského jedinca v demokratickej 

spoločnosti. Žiakom sprostredkúvame informácie o inštitúciách a mimovládnych neziskových 

organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv (verejný ochranca práv, prokuratúra, 

komisár pre deti). 

Cieľom tohto programu je veku primeranou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a 

povinnosťami vychádzajúcich z celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, 

schválenou vládou SR uznesením číslo 71/2015. 

 

Aktivity sa budú uskutočňovať formou prednášok, besied ako aj prácou s triednym kolektívom.  

 

Aktivity: 

 

- Extrémizmus a xenofóbia, marec 2020, zodpovedný Mgr. Vierik. 

Multimediálny projekt vzdelávania prostredníctvom faktov, emócií a zážitkových aktivít zameraný 

na prevenciu nenávisti. Realizovaný CPPPaP Zvolen v spolupráci s CVČ Domino Zvolen. 

 

- Obchodovanie s ľuďmi, marec – apríl 2020, zodpovedný Mgr. Vierik. 

Problematika obchodovania s ľuďmi a ako sa nestať obeťou obchodovania. Prednáška spojená 

s besedou organizovaná OR PZ vo Zvolene. 

 

- Deň pásikavých tričiek – Každý iný – všetci rovní, jún 2020, zodpovedný Mgr. Vierik. 

Rozvíjanie medziľudských vzťahov.  

 

Plnenie Programu výchovy a vzdelávania k ľudským právam sa bude uskutočňovať najmä v rámci 

vyučovacieho predmetu občianska výchova, ale aj v rámci predmetov: etická výchova, výchova umením 

a výtvarná výchova.  

 

 

c) Program prevencie sociálno-patologických javov 

 

Nebezpečenstvo drog a drogových závislostí je mimoriadne závažné najmä v súvislosti 

s ovplyvňovaním vývoja mladej generácie. V boji proti tomuto negatívnemu fenoménu doby sa 

spoločnosť prioritne zameriava na účinné predchádzanie vzniku a šíreniu drogových závislostí. 

Cieľom programu prevencie sociálno-patologických javov, hlavne drogových závislostí je oboznámiť 

žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca 

a najmä predchádzanie vzniku a šíreniu drogových závislostí. Pri prevencii by sme mali osobitnú 

pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí predstavujú 

v tomto ohľade zraniteľnú skupinu. 

 

Aktivity sa budú uskutočňovať formou prednášok, besied ako aj prácou s triednym kolektívom.  

 

Aktivity: 

 

- Peer program, celý školský rok 2019/2020, zodpovedný Mgr. Vierik. 

Rovesnícky program prevencie drogových závislostí (fajčenia, užívania alkoholu a ostatných drog, 

rozvoj osobnosti dieťaťa, žiaci sú pozitívnymi vzormi pre svojich rovesníkov). V spolupráci 

s CPPPaP Zvolen. 
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- Medzinárodný deň bez fajčenia, 20. november 2019, zodpovedný Mgr. Vierik. 

Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na 

ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. 

Informovať žiakov a študentov o škodlivosti fajčenia. Meranie CO v dychu. Realizované podľa 

požiadavky školy RÚVZ Zvolen. 

 

- Európsky týždeň boja proti drogám, 18. – 22. november 2019, zodpovedný Mgr. Vierik. 

Besedy a prezentácie na triednických hodinách. V triedach súťaž o najlepšiu antireklamu k drogám, 

alkoholu a fajčeniu. 

 

- “Dúhové dni“, máj 2020, zodpovedný Mgr. Vierik. 

Preventívne pôsobenie a vysvetlenie nebezpečenstva závislostí na alkohole, cigaretách, vandalizmus, 

agresivita. V spolupráci s MsP Zvolen.  

 

- Požívanie alkoholu a fajčenie osobami mladšími ako 18 rokov, marec 2020, zodpovedný  

Mgr. Vierik.  

Preventívne pôsobenie a vysvetlenie nebezpečenstva požívania alkoholu mladistvými, trestnoprávna 

zodpovednosť. V spolupráci s MsP Zvolen. 

 

Plnenie Programu prevencie soc.- pat. javov sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov: 

občianska výchova, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, triednická hodina, výchova 

umením a výtvarná výchova.  

 


