
 
 
Školský rok: 2015/2016 
 
 
Koordinátor prevencie: Mgr. Oľga Papcunová 
 
Uvedené opatrenia a aktivity, ktoré budú realizované v priebehu školského roka 2015/2016, 
vychádzajú z Národného programu boja proti drogám a sú prispôsobené vekovej kategórii 
žiakov stredných škôl. V súčasnosti je potrebné realizovať prevenciu drogových závislostí ako 
integrálnu súčasť výchovno–vzdelávacieho procesu. 
 

A. HLAVNÉ ÚLOHY 
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Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných 
závislostí. 
 
Zvyšovať odolnosť žiakov voči sociálno-patologickým javom. 
 
Spolupracovať s vedením školy, MZ, rodičmi. 
 
Iniciovať preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať preventívno-
výchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom. 
 
Monitorovať aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne 
informovať žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov 
o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach spolupráce s poradenskými 
a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade pomoci ohrozeným 
deťom. 
 
Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických 
javov. 

 
      
  B. ČASOVÝ HARMONOGRAM  PRÁCE (preventívny program) 
 

Mesiac Akcia Garant Výstup 
 
September 

Dohodnúť spoluprácu s Centrom 
Pedagogicko- psychologického 
poradenstva v Leviciach, preventistami 
policajného zboru a Úradom verejného 
Zdravotníctva Levice 
Tvorba aktuálnej nástenky 
Pomocný materiál pre triednych učiteľov 
1. ročníka  - príznaky zneužívania 
 návykových látok 

  



 
Október 

• Cyklus vzdelávania pre žiakov  
1. ročníka závislosti, primárna 
 prevencia 

• Športový deň 

  

 
November 

• Školská kampaň: November boja 
proti  nezávislosti: hodina plávania 
v bazéne 

• Súťaž o najlepšiu nástenku na tému 
Nefajčiť je normálne 

  

 
December 

• Súťaž o najlepšiu literárnu prácu na 
tému: Nefajčiť je normálne 

• Športom pre zdravý životný štýl: 
Mikulášsky volejbalový turnaj 

  

 
Január 

• Premietanie videokazety „ Skok do 
raja“ - pre žiakov 2. ročníka 

  

 
Február 
 
 
 
 
 

• Športové podujatie žiakov 
• Prezentácia prác s drogovou 

tematikou 
•  Zapojenie do súťaže „Plagát roka“ 
• Sv. Valentín - Deň zaľúbených – 

pozdravy pre potešenie 

 
 
 

 
 
nástenka 
aktivity pre žiakov  
 

Marec • Príprava a realizácia akcie k 
Týždňu boja proti rasizmu 

• 25. Marec - Deň zápasu za ľudské 
práva - spoznávanie svojich práv 
a povinností 

 aktivity 
 
výtvarné práce  
 

Apríl • Zapojenie do projektu  „Deň 
narcisov“ 

• Beseda s lekárom pri príležitosti 
Svetového dňa zdravia 

• Aktualizácia nástenky s tematikou 
zdravého životného štýlu a 
prevencie infekčných prenosných 
chorôb pri príležitosti Svetového 
dňa zdravia  
(7. apríl) 

•  Kontrola krúžkovej činnosti 
na škole 

  

Máj • Realizácia športového podujatia 
pri príležitostí svetového dňa 
„Pohybom ku zdraviu“ 

• Oboznámenie študentov s rizikom 
vyplývajúcim z užívania 
tabakových výrobkov pri 
príležitosti Svetového dňa bez 
tabaku (31. máj) 

 

  
 
športové aktivity 
 
nástenka 
 



Jún • Beseda na tému: Trestnoprávna 
zodpovednosť mládeže 

 
• Vyhodnotenie celoročnej činnosti 

na úseku prevencie v podmienkach 
školy 

 
 

 

 
      C. Iné aktivity: 

- pokračovať a naďalej rozvíjať spoluprácu s rodičmi a vedením školy, 
- individuálne pohovory so žiakmi, ktorí v priebehu školského roka porušia školský 

poriadok, 
- zapojiť ŽŠR do preventívnych aktivít, 
- zefektívniť prácu na triednických hodinách v oblasti prevencie drogových a iných 

závislostí (cez zážitkové aktivity), 
- poskytovať žiakom  pomoc pri prípadnom výskyte sociálno-patologických javov.   

 
 
 
V Tlmačoch, 03. september 2015                                           Mgr. Oľga Papcunová 
                                                                                     koordinátorka protidrogovej  prevencie 


