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Plán prevencie šikanovania a iných sociálno-patologických prejavov
správania
Hlavné ciele prevencie sociálno-patologických javov:




















podieľať sa na formovaní osobnosti mladého človeka,
vytvárať prostredie pre emocionálnu a sociálnu pohodu,
prehlbovať poznatky a právne vedomie žiakov o ľudských hodnotách,
podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvíjať medziľudské vzťahy,
dbať na vytvorenie zdravého životného prostredia, posilňovať zdravý životný štýl,
dôsledne dodržiavať práva dieťaťa a vytvárať priateľskú atmosféru na škole,
zabezpečovať primárnu prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických
javov,
pravidelne monitorovať zmeny v správaní detí v spolupráci so školským psychológom,
vzbudiť záujem žiakov o šport v čase osobného voľna,
zvýšenú pozornosť venovať sebapoznávaniu a sebaúcte,
poskytnúť žiakom viac informácií o drogovej prevencii,
zapojiť deti do spolurozhodovania o živote na škole, o otázkach a problémoch, ktoré sa ich
týkajú,
upevňovať demokraciu, vytvárať pocit spoluzodpovednosti za dianie na škole, dbať na kultúru
prejavu reči,
predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie a iným prejavom intolerancie,
chrániť deti pred fyzickým násilím, psychickým týraním prípadne sexuálnym zneužívaním,
vytváraním priestoru pre činnosť záujmových krúžkov a organizovaním spoločenských podujatí v
čase mimo vyučovania predchádzať kriminalite a ponúkať tvorivé činnosti k zmysluplnému
využitiu voľného času,
rozvíjať spoluprácu s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie a inými inštitúciami za
účelom besied a pri riešení prejavov problémového správania u žiakov,
hlavným cieľom pre tento školský rok, ako už aj dva predošlé roky je prevencia proti šikanovaniu na
škole .

Sme škola, v ktorej sa šikanovanie netoleruje v žiadnej podobe.


Šikanovanie sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorý sa prejavuje v školách a
školských zariadeniach a ktorému je potrebné venovať neustálu pozornosť, a to z hľadiska
preventívneho ako aj sankčného pôsobenia. Cieľom je vzhľadom na závažnosť šikanovania
poskytnúť základné informácie zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom
procese o formách jeho prejavov, návrhoch na riešenie, spôsoboch ich preventívneho pôsobenia
a o potrebe spolupráce s rodičmi žiakov a príslušnými inštitúciami.



Cieľom programu prevencie šikanovania v školskom roku 2019/2020 je zvýšenie prevencie tak,
aby sa žiaci v triedach cítili bezpečne. Žiakov motivovať pre aktivity, ktoré napomáhajú myšlienke
vzájomnej tolerancie a znášanlivosti. Je lepšie tomuto negatívnemu javu predchádzať, ako riešiť
jeho dôsledky.
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Ciele :



sledovanie klímy v jednotlivých triedach – dotazník, vyhodnotenie dotazníkov, so zistenými
skutočnosťami pracovať formou situačných hier a aktivít v rámci triednických hodín /agresor-obeť/.
zorganizovať besedy so školským psychológom v každej triede,



predchádzať šikanovaniu,



oboznámiť žiakov s pravidlami a postupom pri šikanovaní,



oboznámiť žiakov s dôsledkami šikanovania,



vyvodiť dôsledky pre agresora a svedkov šikanovania.

Ďalšie ciele prevencie sociálno-patologických javov:



















podieľať sa na formovaní osobnosti mladého človeka,
vytvárať prostredie pre emocionálnu a sociálnu pohodu,
prehlbovať poznatky a právne vedomie žiakov o ľudských hodnotách,
podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvíjať medziľudské vzťahy,
dbať na vytvorenie zdravého životného prostredia, posilňovať zdravý životný štýl,
dôsledne dodržiavať práva dieťaťa a vytvárať priateľskú atmosféru na škole,
zabezpečovať primárnu prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických
javov,
pravidelne monitorovať zmeny v správaní detí v spolupráci so školským psychológom,
vzbudiť záujem žiakov o šport v čase osobného voľna,
zvýšenú pozornosť venovať sebapoznávaniu a sebaúcte,
poskytnúť žiakom viac informácií o drogovej prevencii,
zapojiť deti do spolurozhodovania o živote na škole, o otázkach a problémoch, ktoré sa ich týkajú,
upevňovať demokraciu, vytvárať pocit spoluzodpovednosti za dianie na škole, dbať na kultúru
prejavu reči,
predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie a iným prejavom intolerancie,
chrániť deti pred fyzickým násilím, psychickým týraním prípadne sexuálnym zneužívaním,
vytváraním priestoru pre činnosť záujmových krúžkov a organizovaním spoločenských podujatí v
čase mimo vyučovania predchádzať kriminalite a ponúkať tvorivé činnosti k zmysluplnému využitiu
voľného času,
rozvíjať spoluprácu s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie a inými inštitúciami za
účelom besied a pri riešení prejavov problémového správania u žiakov.

Rozpis plánovaných aktivít s cieľom prevencie sociálno-patologických javov, prevenciou šikanovania ,
vyplnenia voľného času a jeho zmysluplné využitie:
September




Oboznámenie žiakov so školským a vnútorným poriadkom školy na triednických hodinách.
Oboznámenie s prevenciou proti šikanovaniu a kyberšikane – na triednických hodinách.
Práva dieťaťa – rozhovory a besedy na triednických hodinách.
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Oboznámenie rodičov žiakov so školským a vnútorným poriadkom školy a prevenciou proti
šikanovaniu a kyberšikane.
Ponuka krúžkovej činnosti.
Vytvorenie žiackeho parlamentu - iniciatívneho a pomocného orgánu, ktorý vyjadruje
záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
Jesenné aktivity.
9.9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia - tento deň pripomenúť formou rozhovoru na
triednických hodinách a na dejepise – žiaci vybraných tried 2. stupňa navštívia Osvienčim
a pripomenú si tak túto tematiku.
21.9. Deň svetovej mobility si pripomenú žiaci na triednických hodinách.
26.9. Európsky deň jazykov – žiaci 8. a 9. ročníka budú hravou formou prezentovať žiakom
prvého stupňa vybrané krajiny.

Október






10. je OSN vyhlásený za Medzinárodný deň starších ľudí (seniorov) - zamerať na zvyšovanie
pozornosti voči starším ľuďom- návšteva seniorov v Domove dôstojnej staroby vo Voderadoch –
žiaci 1. stupňa.
Monitorovanie zmien v správaní detí v triedach aj za pomoci školského psychológa.
október – Týždeň zdravého životného štýlu- triedni učitelia v rámci triednických hodín.
18. 10. - Beh zdravia – žiaci spoločne s učiteľmi .



Interaktívne besedy so školským psychológom.



Medzinárodný deň školských knižníc.



Farebný týždeň – žiaci si pripomenú multikultúrnosť sveta.



Olympiáda ľudských práv.

November




17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu - triedni učitelia v rámci triednických hodín .
Európsky týždeň proti drogám- aktualizácia nástenky s protidrogovou problematikou a triedni
učitelia v rámci triednických hodín.
Súťaž v čítaní povestí - Šaliansky Maťko.

December



Vianočná pošta – zasielanie želaní a pozdravov žiaci žiakom.
6.12. Mikuláš – žiaci 9. ročníka – sprostredkovanie Mikulášskej tradície pre ostatných
žiakov.

Január


29.1. Medzinárodný deň bez internetu – hľadanie informácií len v encyklopédiách, príprava
nástenky v triede bez použitia obrázkov a textov z internetu.
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24.1. Deň komplimentov– ovládanie svojho správania sa a vyslovovanie komplimentov,
vyhodnotenie najkrajšieho prijatého komplimentu - triedni učitelia v rámci triednických hodín.
Kurz finančnej gramotnosti.

Február


Hollého pamätník – žiaci 2. až 9. ročníka.

Marec



Deň vody - 22.3. - triedni učitelia v rámci triednických hodín.
Mesiac knihy - literárne spracovanie problematiky závislosti na hodinách literatúry, voľná
debata na tému čítaných kníh: prečo ich čítajú, čo ich zaujíma, ako by knihy vylepšili a čítanie
spoločne zvolenej knižky – triedni učitelia v rámci triednických hodín.

Apríl






Deň zdravia - - Zdravá výživa, zdravšie žiť - triedni učitelia v rámci triednických hodín
a na hodine biológie.
Májový kvet.
22.4. Deň Zeme - - triedni učitelia v rámci triednických hodín.
Veľkonočné tvorivé dielne – triedni učitelia 1. stupňa v rámci vyučovania na hodinách
výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania.
Týždeň hlasného čítania – žiaci 1. stupňa.

Máj



31.5. Svetový deň nefajčiarov - triedni učitelia v rámci triednických hodín.
20.5. Svetový deň mlieka - – triedni učitelia v rámci triednických hodín.



26.6. Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania (OSN)- triedni učitelia v rámci
triednických hodín.

Jún

Poznámky: plán sa môže podľa potreby a ponuky v priebehu školského roka dopĺňať resp. obmieňať
v závislosti od pandemickej situácie.
Vypracovala: Mgr. Mária Páleníková
Schválila: Mgr. Antónia Zlatohlávková, riaditeľka školy
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