
 

PLÁN PRIMÁRNEJ PREVENCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019    

Základná škola Malinovo 

  

 

 

Východiska plánu:  

  

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

Deklarácia ľudských práv a dieťaťa  

Kalendár svetových a medzinárodných dní  

Kalendár podujatí  

         Využitie vzdelávania – Metodické centrum mesta Bratislavy, Ponuka preventívnych    

         programov a intervenčných aktivít CPPPaP Senec 

 

 

 

  

Ciele prevencie:  

  

a) dosiahnuť u žiakov pozitívnu zmenu postojov k vlastnému zdraviu a vychovávať ich k 

zdravému životnému štýlu,  

b) usmerňovať správanie žiakov tak, aby vedeli aj pod tlakom spolužiakov odolať 

nebezpečnému správaniu,  

c) zlepšiť komunikačné schopnosti žiakov v oblasti prevencie voči závislostiam, 

d) sprostredkovať informácie súvisiace so zdravím a činiteľmi ohrozujúcimi zdravie,  

e) ponúknuť žiakom aktivity pre vhodné využitie voľného času,  

f) informovať žiakov, rodičov i učiteľov o alkohole, tabaku, drogách, drogových a iných 

závislostiach,   

g) zvyšovať informovanosť o sociálno-patologických javoch  

 

  

Preventívne aktivity v školskom roku 2018/2019:  

  

Preventívne ciele budú realizované prostredníctvom aktivít, na ktorých sú zainteresovaní 

učitelia ZŠ. Ich činnosť usmerňuje koordinátor a budú realizované prostredníctvom 

nasledujúcich aktivít: 

  

• triedni učitelia, vychovávateľky v ŠKD a predovšetkým učitelia etickej výchovy budú 

využívať napr. doplnkové učebnice Spoznaj svoje múdre telo a Ako poznám sám 

seba?, ktoré sú zamerané na informácie o závislostiach, ich predchádzaniu a na 

relaxačné cvičenia,  

• zlepšenie komunikačných schopností u žiakov chceme dosiahnuť využitím hier, ktoré 

sú obsiahnuté v publikáciách Konflikty a komunikácia a Hry pro výchovu k 

odpovědnosti a sebedůvěře,  



  

• informácie o nebezpečnosti návykových látok vrátane alkoholu, tabaku a nelegálnych 

drog budú žiakom opakovane pripomínané v jednotlivých predmetoch, predovšetkým 

v etickej výchove, v prírodovede, ale i v aktivitách v ŠKD, na nástenke a formou 

prednášok prizvaných odborníkov,  

• využijeme ponuky CPPPaP v Senci na usporiadanie prednášok a aktivít na tému 

rozvoja tvorivosti detí ako aj tvorivého riešenia problémov, vzťahov, rozvoja 

sociálnych zručností, prevencie šikanovania a kyberšikanovania,  

• koordinátor i ďalší pracovníci budú navštevovať školenia k danej problematike a 

získané vedomosti sprostredkovávať žiakom i kolegom,  

• koordinátor bude spolupracovať s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Senci  

• škola ponúkne žiakom široké spektrum športových i vzdelávacích krúžkov,  

• žiaci sa budú zúčastňovať aktivít zameraných na ochranu životného prostredia,   

• učitelia využijú poznatky z projektu Modrá voda, zameranom na dôležitosť a ochranu 

vody a zapoja sa do ďalších projektov  

• škola bude pokračovať v dobrých tradíciách bohatých športových aktivít a v 

zúčastňovaní sa na olympiádach a súťažiach  

• na škole predstaví svoje prevenčné programy Polícia SR  

• budeme naďalej spolupracovať s obcou, rodičmi a dobrovoľnými organizáciami na 

spoločných aktivitách.   

  

 

Harmonogram aktivít:   

  

• Európsky deň jazykov, Slovenský deň v škole a ŠKD,  

• Návšteva výstavy ovocia a zeleniny, 

• Jesenný a jarný zber papiera, 

• Projekty v ŠKD: Záložka do knihy spája školy, Moja obec, Čítame v ŠKD, Vítanie jari, 

Noc v ŠKD, Karneval, 

• Dopravné ihrisko – bezpečnosť na cestách, 1.- 4. roč.,  

• Október- Mesiac úcty k starším, 

• Súťaže: Všetkovedko, iBobor, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, 

• Výchovný koncert na tému ochrany zvierat,  

• Dlhodobé preventívne programy a intervenčné aktivity CPPPaP Senec na školský rok 

2018/2019, 

• Tradičné sviatky: Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Veľká Noc,  

• Projektový deň Zeme, 

• Návšteva SHMÚ 

• Deň detí, 

• Environmentálne vychádzky do prírody, účelové cvičenie, 

• Škola v prírode, plavecký výcvik 

 

Vypracovala: Elfrida Spitzerová, koordinátor preventívnych programov 


