PLÁN PRIMÁRNEJ PREVENCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Základná škola M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Východiska plánu:









Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019
Národná protidrogová stratégia na obdobie 2013-2020
Protidrogová stratégia EÚ na obdobie 2013 - 2020
Výročná správa o stave drogovej problematiky
Deklarácia ľudských práv a dieťaťa
kalendár svetových a medzinárodných dní
kalendár podujatí
využitie vzdelávania – Metodické centrum mesta Bratislavy, PPP Senec, Pilgrims
Canterbury, Inlingua Edinburgh

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 vrstovníkov odolať ponúkanej
droge alebo inému nebezpečnému správaniu,
c) zlepšiť komunikačné schopnosti žiakov, pretože nezvládnutá komunikácia vedie ku
konfliktom, ktoré sú potencionálnou cestou smerom k závislostiam,
d) sprostredkovať informácie súvisiace so zdravím a činiteľmi zdravie ohrozujúce,
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
h) zvyšovať informovanosť o nebezpečenstve fašizmu.
Preventívne aktivity v školskom roku 2018/2019:
Preventívne ciele budú realizované prostredníctvom aktivít, na ktorých sú zainteresovaní
učitelia na prvom aj druhom stupni ZŠ. Ich činnosť usmerňuje koordinátor





triedni učitelia na prvom stupni a predovšetkým učitelia etickej výchovy na druhom
stupni budú využívať napr. doplnkové učebnice Spoznaj svoje múdre telo a Ako
poznám sám seba?, zamerané na informácie o závislostiach, ako im predchádzať 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 ad.
informácie o nebezpečnosti návykových látok vrátane alkoholu, tabaku a nelegálnych
drog budú žiakom opakovane pripomínané v jednotlivých predmetoch,
predovšetkým v etickej výchove, v chémii, v prírodopise, ale i na triednických
hodinách, na nástenke a formou prednášok prizvaných odborníkov,




















v prípade možností usporiadame exkurziu do Centra pre liečbu drogových závislostí
na Hraničnej ulici v Bratislave,
na zlepšenej preventívnej činnosti sa bude podieľať aj špeciálna pedagogička
zamestnaná v škole, ktorá bude viesť pravidelne hodiny s potrebnými žiakmi
využijeme ponuky PPP v Senci na usporiadanie prednášok a aktivít na tému vzťahov,
manželstva a rodičovstva, látkových a nelátkových závislostí,
koordinátor i ďalší pracovníci budú využívať poznatkov zo špecializačného
inovačného štúdia Kým nie je neskoro, budú navštevovať školenia k danej
problematike a získané vedomosti sprostredkovať žiakom i kolegom,
koordinátor bude využívať obhájenú záverečnú prácu kontinuálneho vzdelávania na
tému Preventívne aktivity vo výučbe anglického jazyka. Práca bola poskytnutá
ostatným učiteľom angličtiny,
učitelia zúčastnení na kurzoch v zahraničí budú využívať aj poznatky z témy práce so
žiakmi so špeciálnymi potrebami a metódy vyučovania navodzujúce dobrú atmosféru
koordinátor využije poznatky z ukončeného vzdelávania Koordinátor drogovej
prevencie na MPC v Bratislave
koordinátor bude spolupracovať s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Senci
škola ponúkne žiakom široké spektrum športových i vzdelanostných krúžkov,
žiaci budú pokračovať v zbierke Kúp si svoj strom a v ďalších aktivitách zameraných na
ochranu životného prostredia,
učitelia využijú poznatky z projektu Modrá voda, zameranom na dôležitosť a ochranu
vody a zapoja sa do ďalších projektov
spolupráca so združením DAPHNE na prírodovedné a environmentálne témy
škola bude pokračovať v dobrých tradíciách bohatých športových aktivít a
v zúčastňovaní sa na predmetových olympiádach a súťažiach
Polícia SR: Spolu proti šikane - program proti šikanovaniu. Špeciálne zameranie na
jednu problémovú triedu, pravdepodobne deviateho ročníku. Zorganizované vďaka
rodičovskému združeniu
niektorí učitelia sa v prípade úspešného grantu zúčastnia štúdia v zahraničí v rámci
programu Erasmus +. Témou niektorých kurzov je i prevencia, práca s problémovými
žiakmi, inklúzia
opäť sa zapojíme do medzinárodnej súťaže Schoolovision v rámci eTwinning
Budeme naďalej spolupracovať s obcou, rodičmi a dobrovoľníkmi na spoločných
aktivitách.

Časový harmonogram:
September:
 Škola v prírode – 4. roč.
 Deň holokaustu – prevencia neznášanlivosti. Príbeh Anny Frankovej a slovenských
obetí fašizmu
 Ponuka záujmových krúžkov – informovanie žiakov a rodičov
 Dopravné ihrisko – bezpečnosť na cestách, 3., 4. roč.
 Spolu proti šikane: Prevenčné aktivity Polície SR proti šikanovaniu v rôznych
ročníkoch na druhom stupni, po spolupráci so združením rodičov

 Európsky deň jazykov 26.9. – využitie k informovaniu o iných krajinách a ich jazykoch
prostredníctvom kvízov, pesničiek, hier. Propagácia učenia jazykov pre lepšie
porozumenie medzi národmi Európy. Referáty detí o jednotlivých krajinách a ukážky
jazykov, výroba spoločného plakátu
 Exkurzia piatakov do Trnavy – významného historického mesta, „slovenského Ríma“
Október:
 Mesiac úcty k starším
 Exkurzia Bratislava, historické centrum – budovanie vzťahu k miestu, 9. roč.
 28.10.2018: 100 rokov od vzniku ČSR – pripomenutie spoločnej minulosti napr. na
hodinách OBN, dejepisu

November:
 Basketbal – organizácia súťaže
 47. týždeň – Európsky týždeň proti drogám
 Pripomienky viacerých pamätných dní a štátnych sviatkov:
 16. 11. Svetový deň tolerancie
 17. 11. Pripomenutie výročia Nežnej revolúcie: význam demokracie
 19. 11. Svetový deň prevencie týrania detí, Medzinárodný deň bez fajčenia – aktivity
na uvedomenie si negatívnych dôsledkov fajčenia
 20. 11. Svetový deň detí – zábavné aktivity
December:
 Mikulášske a vianočne posedenia
 Divadelné a hudobné predstavenie ZUŠ – hudba a dráma ako aktivity prinášajúce
naplnenie a šťastie
 10.12. Deň ľudských práv – porovnanie života v rôznych častiach sveta
 Exkurzia do Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici v Bratislave
Január:
 Slohové práce na prevenčné témy – hodiny SJL
 Odovzdanie prihlášky o grant Erasmus +
Február:
 Fašiangové aktivity
 Aktivity na priblíženie histórie Ivanky pri Dunaji – fenomén babská
 Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz –7. roč.
Marec:
 Marec – Mesiac kníh. Kniha ako vhodný spôsob trávenia voľného času
Apríl:
 Apríl – Mesiac lesov – aktivity na ochranu lesov, obnovenie zbierky Kúp si svoj strom
 Premietanie filmov Strážca divočiny, Vlčie hory, Živá rieka...
 Návšteva externého lektora na tému ochrany prírody

 Slohové práce – úvaha na vhodnú tému – SJL 9. roč.
Máj:







Rozbory literárnych diel vhodných pre primárnu prevenciu – SJL
Exkurzia do Múzea Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou – 3. roč.
Návšteva Dopravného ihriska v Galante – 3. a 4. roč. – prevencia dopravných nehôd
Štefánikov beh – organizácia súťaže
Pochod k Mohyle gen. Štefánika – uctenie pamiatky hrdinu
Pripomenutie života M. R. Štefánika – návšteva informačného centra v obci, inšpirácia
životom veľkej osobnosti
 Exkurzia na Bradlo a do Brezovej – Štefánik a Dušan Jurkovič
 Divadelné alebo hudobné predstavenie, možno s preventívnou tematikou
 Schoolovision – vyvrcholenie súťaže.

Jún:
 Plavecký kurz, Vincov les – 6. roč.
 Školské výlety – dôraz na zlepšenie vzťahov v triede, komunikáciu, poznanie
zaujímavých miest Slovenska
 Rozlúčkovica – spoločné rozlúčenie žiakov, rodičov, učiteľov, predstaviteľov obce na
školskom dvore s množstvom pohybových aktivít a neformálnych rozhovorov.
Vypracoval: David Ručka, koordinátor

