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Správa o činnosti koordinátora prevencie  
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          Najdôležitejšou úlohou v rámci prevencie sociálno-patologických javov na našej škole 

bolo monitorovanie a zlepšovanie správania žiakov pochádzajúcich z prostredia ohrozeného 

sociálnou patológiou.   

Od mesiaca október sme rozbiehala aktivity zamerané na prevenciu šikany a iných 

nežiaducich javov. Školský psychológ sa venoval depistáži, komunikácii s triednymi 

učiteľmi ohľadne problémových žiakov. V triedach, v ktorých sa opakovane vyskytovali 

problémy v žiackom kolektíve, ako sú bitky, posmievanie a pod. sa najprv metódou 

sociometrie zisťovali sociálne väzby medzi žiakmi a neskôr boli u týchto žiakov realizované 

aktivity zamerané na rozvíjanie tolerancie, nácvik sociálnych zručností, efektívnej 

komunikácie, zvládanie agresie a možnosti prijateľného riešenia konfliktov. Programu sa 

zúčastnilo 5 tried o počte 46 žiakov. Aktivity viedol školský psychológ v spolupráci 

s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi.  

 

V Novembri  sme  uskutočnili  spolu  s Obecnou  políciou, Rudňany prednášku  na  tému  

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke. Prednášky sa zúčastnili 

žiaci 5. ročníka o počte 28 žiakov. Koordinátormi prednášky boli príslušníci Obecnej polície, 

Rudňany, terénna sociálna pracovníčka, školský psychológ, výchovný poradca.    

 

V rámci rizikového sexuálneho správania sme v decembri realizovali v spolupráci  s terénnou 

sociálnou pracovníčkou pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka prednášku na tému Partnerské vzťahy, 

promiskuita a prevencia. Žiaci boli poučení o formách prevencie pred sexuálnymi 

chorobami, vyhýbanie sa rizikovému sexuálnemu správaniu. Prednášky sa zúčastnilo 70 

žiakov. Prednáška sa realizovala za pomoci výchovného poradcu, dozor žiakov zabezpečil 

bývalý koordinátor prevencie,  prednášajúcimi boli terénna sociálna pracovníčka a školský 

psychológ. 
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V oblasti prevencie látkových a nelátkových závislostí sme realizovali pre žiakov prednášku 

v spolupráci s kapitánom OR PZ v Spišskej Novej Vsi s názvom Fajčenie zabíja. Keďže 

u žiakov našej školy sme z látkových závislostí zatiaľ zaznamenali iba problémy s fajčením, 

a to konkrétne  u žiakov druhého stupňa, prednáška bola zameraná na najmä na 

nebezpečenstvo nikotínu. Stretnutie pozostávalo z prednášky kapitána o rôznych druhoch 

a typoch  návykových látok a najčastejších rizikách spojených s ich užívaním, ako aj vzťah 

užívania návykových látok s páchaním trestnej činnosti. Neskôr bol žiakom pustený 

sfilmovaný dokument, opisujúci skúsenosti bývalých fajčiarov postihnutých  smrteľnými 

ochoreniami spôsobenými fajčením a názory odborníkov ohľadne nebezpečenstva tejto 

závislosti. Prednášky sa zúčastnili žiaci 7., 8. a 9. ročníka, t.j. 70 žiakov. Vďaka vynikajúcej 

spolupráci bývalého koordinátora prevencie sociálno-patologických javov, výchovného 

poradcu a p. kpt. Mgr. Langa mala prednáška vysokú  technickú a informačnú úroveň. 

Spoluprácu našej školy s príslušníkmi policajného zboru, ako aj inými odborníkmi z daných 

oblastí plánujeme aj naďalej rozvíjať.  
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