
Plán práce koordinátora prevencie závislostí a sociálno-patologických  javov na 

školský rok 2021/2022 

Plán hlavných úloh sa riadi Sprievodcom  školského roka 2021/2022, Národným 

programom boja proti drogám, Koncepciou prevencie drogových závislostí v rezorte 

školstva, Koncepciou prevencie delikvencie a kriminality mládeže a ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi. 

Ciele a úlohy :  

I. Úlohy pre všetkých vyučujúcich: 

• Využívať vhodné tematické celky v jednotlivých predmetoch na posilnenie 

právneho  vedomia mládeže, formovanie kladných charakterových a vôľových 

vlastností, na posilnenie tolerancie v medziľudských vzťahoch a formovanie 

odmietavého postoja voči omamným a psychotropným látkam. 

• Priebežne monitorovať zmeny v správaní žiakov a v prípade oprávneného 

podozrenia užívania a šírenia drog v školskom prostredí riešiť problém s vedením 

školy, inkluzívnym tímom a kompetentnými orgánmi. 

• Podieľať sa na realizácii Koncepcie prevencie drogových závislostí a ochrany 

mládeže pred sociálno-patologickými javmi v spolupráci s inkluzívnym tímom 

v SŠ Púchov  

II. Úlohy školského koordinátora prevencie: 

 plniť úlohy školského poradcu v otázkach prevencií sociálno-patologických javov 

 spolupracovať s odbornými zamestnancami CPPP a P v Púchove, Políciou SR, 

Mestskou políciou v Púchove, vedením školy, inkluzívnym tímom, sociálnym 

kurátorom, pediatrom, triednymi učiteľmi a rodičmi pri riešení problémov 

 koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť 

pedagogických pracovníkov 

 priebežne informovať rodičov a zákonných zástupcov prostredníctvom webovej 

stránky školy o preventívnych aktivitách školy a o možnostiach odbornej pomoci 

ohrozeným deťom, o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných 

zariadení 
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 pokračovať v cykle aktivít pre študentov v spolupráci s CPPP a P Púchov, OO PZ 

Považská Bystrica, Odborom sociálnych vecí a rodiny OÚ Púchov a mestskou 

políciou Púchov 

 využívať na preventívnu činnosť aktivity uskutočňované prevenčnými pracovníkmi  

 zabezpečiť uskutočnenie aktivity s protidrogovou tematikou a následné besedy o  

nich 

 uskutočniť anonymný prieskum formou dotazníka o postojoch mládeže k legálnym 

a nelegálnym drogám a prípadné užívanie drog  

 zabezpečiť prednášky a besedy o kriminalite a delikvencii mládeže v spolupráci so 

sociálnym pedagógom 

 zapojiť študentov do šírenia informácií na nástenkách školy o rôznych typoch 

závislostí a iných negatívnych javov v spoločnosti 

 v spolupráci so Žiackou školskou radou uskutočniť osvetu proti fajčeniu počas 

Svetového dňa boja proti fajčeniu a osvetu proti drogám počas Svetového dňa boja 

proti drogám   

 zapojiť žiakov do kampane boja proti HIV tak, aby sami pripravili aktivity v rámci   

projektu „Červené stužky“ 

 monitorovať správanie  žiakov a zmeny 

  zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s 

vedením školy a zákonnými zástupcami  žiaka 

 koordinovať preventívne aktivity v škole 

 urobiť opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog 

v škole v spolupráci so sociálnym pedagógom  

 v súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym 

násilím zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, 

že sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania 

 riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú učitelia počas práce so žiakmi, hlavne v 

rámci drogových závislostí, sociálno-patologických javov, kriminality a trestnej 

zodpovednosti mladých ľudí 

 v spolupráci s triednymi učiteľmi sa zamerať  na riziká vyplývajúce z využívania 

internetu a sociálnych sietí 
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 Odkazy na linky pomoci: 

    • Linka detskej dôvery:  https://www.linkadeti.sk/domov   

           • linka dôvery Nezábudka: https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci 

           • internetové linky dôvery: https://ipcko.sk 

                                                            https://www.stalosato.sk/  

                                                            http://nenormalne.sk/   

           • Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk 

           • online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v   

pravom spodnom rohu na www.prevenciakriminality.sk  

           • psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením 

https://dobralinka.sk/  
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Plán činnosti a podujatí : 

Termín Plánovaný program Poznámka 

August 2021 • Oboznámiť sa so Sprievodcom šk. roka 2021/22 MŠ 

SR, pripraviť plán aktivít zameraných na 

prevenciu závislostí 

Koordinátor prevencie 

September 2021 

7. – 8..9.2021 

• 1. ročník - zážitkové aktivity - „Adaptačné dni 

žiakov 1.ročníka“.  

 

Koordinátor , inkluzívny 

tím,triedni učitelia 

1.ročníka 

 

Október 2021 

 

• Plenárne rodičovské združenie  - prednáška pre 

rodičov a vyučujúcich  podľa požiadavky vedenia 

školy 

• Príznaky požitia omamných látok u žiakov, ich 

škodlivosť  – prednáška a diskusia pre žiakov 

1.ročníka 

Koordinátor, ACET, 

sociálny pedagóg, 

Mestská polícia alebo 

CPPP a P Púchov 

November 2021 • Zvládnutie stresu – preventívna aktivita zameraná 

na identifikáciu a zvládnutie stresu alebo Prevencia 

patologických závislostí – 2. ročník 

Koordinátor, sociálny 

pedagóg, špeciálny 

pedagóg 

CPPP a P Púchov 

December 2021 • 1. december - Svetový deň prevencie AIDS – 

osveta v škole - Červené stužky 

Koordinátor prevencií, 

Žiacka školská rada 

Február 2022 • Beseda k téme „Domáce násilie“ 

3. ročník 

• Nástrahy práce v zahraničí – 4. ročník 

Koordinátor, ACET 

Púchov, sociálny 

pedagóg, pracovník 

Úradu práce, soc. vecí a 

rodiny 

Apríl 2022 • Preventívny program zameraný na prevenciu  

závislostí a šikany pre 1. až  3. ročník v spolupráci 

s CPPP a P a s mestskou políciou 
 

CPPP a P Púchov, 

Mestská polícia Púchov 

alebo ACET Púchov 

alebo iná inštitúcia 

Máj 2022 

 
• Svetový deň bez tabaku – osveta v priestoroch 

školy,  výzva pre fajčiarov nefajčiť v ten deň, 

dotazník 

Koordinátor 

Žiacka školská rada, 

triedni učitelia 

Jún 2022 

 

• 26.6. 2022– Medzinárodný deň boja proti drogám – 

osveta v škole, prieskum prostredníctvom 

dotazníka o postojoch mládeže k legálnym a 

nelegálnym drogám  a prípadné užívanie drog 

Koordinátor prevencie 

Žiacka školská rada 

Triedni učitelia 

Júl 2022 • Vypracovanie Správy o činnosti koordinátora 

prevencie závislostí a sociálno-patologických javov v 

školskom roku 2021/2022 

Koordinátor prevencie 

 

                                                                            

V Púchove dňa:  27.08. 2021                                                             Vypracovala:  Mgr. Dagmar Ostradická,  

                                                                                                                                      koordinátor prevencie                 
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