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Plán prevencie 
na školský rok 2021/2022 

 

1. Podstata prevencie v škole a východiská plánu prevencie 

 

Podstatou prevencie rizikového správania, resp. sociálno-patologických javov (ďalej 

len prevencie) v školskom prostredí je dosiahnuť, aby mal mladý človek na úrovni 

primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať zodpovedné, t.j. nie 

rizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života. 

Primárna prevencia nadobúda v poslednom čase širšie pole pôsobnosti. Jej úlohou je 

okrem prevencie užívania návykových látok venovať sa aj rizikovému správaniu žiakov 

a prejavom nežiaducich sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 

 

Východiská plánu prevencie na školský rok 2021/2022 boli: 

 Sprievodca školským rokom 2021/2022 vydaný Ministerstvom školstva SR 

 Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 

a školských zariadeniach: www.minedu.sk/data/att/16073.pdf 

 Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na ZŠ s VJM Ul. práce 24, 

Komárno (Vnútorný predpis č. 003/2019) 

 Komplexná školská stratégia prevencie šikanovania a agresívneho správania 

v podmienkach ZŠ s VJM Ul. práce 24, Komárno 

 Deklarácia ľudských práv a práv dieťaťa 

 

2. Hlavné ciele prevencie v škole  

a) Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní žiakov a príznaky 

šikanovania využívaním rôznorodých diagnostických nástrojov; 

b) Odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a 

uplatňovať účinné prostriedky na ich elimináciu. Informovať bezodkladne 

zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní žiaka 

alebo zhoršenia jeho prospechu 

c) Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch 

šikanovania či iného rizikového správania a u pedagogických zamestnancoch 

http://www.minedu.sk/data/att/16073.pdf


ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia v 

súlade so smernicou 

d) V súčinnosti CPPaP spolupracovať na programoch prevencie šikanovania 

a vyhotovovať zápis o riešení šikanovania v súlade so smernicou 

e) Organizovať preventívne aktivity v danej oblasti 

f) Zvýšiť informovanosť a osvetu v školách v oblasti najčastejších prejavov 

obchodovania s deťmi: sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, 

nútené žobranie, nútené sobáše 

g) Oboznamovať žiakov o možnostiach vyhľadania pomoci a o linkách pomoci 

h) Realizovať prevenciu radikalizmu a extrémizmu vo výchovno-vzdelávacom 

procese 

 

2.1 Prevencia sociálno-patologických javov  

a) Pri realizácii preventívnych činností školy spolupracovať s CPPPaP a 

ďalšími odbornými pracoviskami poradenských a preventívnych služieb 

v regióne zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov, 

protidrogovú prevenciu a prevenciu kriminality. 

b) Zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli 

viesť k rôznym formám intolerancie. 

c) Využiť poradenskú činnosť oddelenia prevencie Policajného zboru, 

krajských koordinátorov prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti. 

d) V prípade potreby poskytnúť rodinám žiakov kontakt na regionálne 

CPPPaP za účelom zabezpečenia psychologickej podpory pre žiakov a ich 

rodiny a odborného poradenstva pre pedagogických zamestnancov školy. 

e) Zabezpečiť veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách 

sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej 

pornografie a obchodovania s deťmi. 

 

2.2  Zdravý životný štýl 

a) Zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k 

zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného 

zdravia. 

b) Prevenciu drogových závislostí a zamedzenie šírenia legálnych a 

nelegálnych drog realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP. 



c) Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú 

výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v 

oblasti označovania potravín. 

d) Pripomenúť  príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka, 

vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka 

a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny 

 

2.3  Kybernetická bezpečnosť a kyberšikana 

a) Spolupracovať s neziskovým sektorom a so spoločnosťami zaoberajúcimi 

sa kybernetickou bezpečnosťou pri zvyšovaní povedomia u žiakov o 

počítačovej kriminalite. 

b) Vkladať tému kyberbezpečnosti a bezpečného správania sa na internete 

do všetkých predmetov (celospoločenská téma), nielen do predmetu 

Informatika. 

c) Vzdelávať aj rodičov a zapájať ich do preventívnych aktivít zameraných na 

ochranu žiakov pred počítačovou kriminalitou. Upozorňovať pritom na 

potrebu rešpektujúcej a otvorenej komunikácie rodiča vo vzťahu k dieťaťu. 

 

3. Hlavné úlohy prevencie v ZŠ s VJM – Alapiskola, Ul. Práce 24, Komárno – 

Komárom v školskom roku 2021/2022 

 

Pedagogickí zamestnanci a triedni učitelia v rámci svojej činnosti priebežne 

realizujú aktivity v oblasti prevencie šikanovania a agresivity v priebehu školského 

roka. 

Popri stálych úloh dôraznými okruhmi činnosti prevencie pre školský rok 

2021/2022 sú:  

 

3.1.  Prevencia šikanovania a kyberšikany v školskom aj domácom prostredí 

 uskutočniť prieskum o sociálno-patologických javoch medzi žiakmi 

pomocou anonymných dotazníkov na monitorovanie situácie, následne 

výsledky použiť ako podklad pre plánovanie ďalších krokov 

Z.: Sz.Szabó    T.: október 2021 

 organizovať prednášky pre deti 3-4. ročníka v spolupráci CPPPaP a pre 

žiakov 5-9. ročníkov v spolupráci s preventistkou OR PZ a ďalšími 

odborníkmi  

Z.: E. Sziráczki, Sz. Szabó  T.: 1. polrok 2021/22 



 ponúknuť možnosť pravidelného rozhovoru, diskusie a debaty vo forme 

záujmového krúžku pre žiakov 5-9. ročníkov 

Z.: T. Németh    T.: priebežne od októbra 2021 

  vytvoriť priestor na individuálne pohovory so žiakmi počas stálych 

konzultačných hodín, ako aj schránku na anonymné oznámenia 

Z.: Sz. Szabó    T.: priebežne od októbra 2021 

 

3.2.  Zdravý životný štýl 

 organizovať prednášky pre žiakov 7. ročníka o zdravom sexuálnom 

živote, o zdravom stravovaní a fajčení 

Z.: M. Szakálová, Sz. Szabó T.: 2. polrok 2021/22 

 

3.3.  Prevencia závislostí (legálne a nelegálne drogy: alkohol, nikotín, kofeín, 

drogy) 

 zvýšiť informovanosť a rozšíriť vedomosti žiakov o legálnych 

a nelegálnych drogách v rámci triednických hodín  

Z.: triedni učitelia   T.: priebežne 

 

 

 

V Komárne, 15.09.2021     ________________________ 

         Szilvia Szabó 

          koordinátorka prevencie 

 


