
Správa koordinátora prevencií šk. rok 2017/2018 

 
Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov je 

pedagogická funkcia, ktorá má na starosti metodicky riadiť a koordinovať činnosť v škole 

príp. v školskom zariadení, ktorá má smerovať ku zdravému vývinu mladého človeka. 

Odrazovým mostíkom pre plnenie plánu prevencie drogových závislosti je preferovať 

zdravý životný štýl, rozvíjať prosociálne správanie a vychovávať žiakov k osobnej 

zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Prevencia v škole sa vykonávala priebežne počas 

triednických hodín, prestávok, v mimovyučovacom čase a tiež počas hodín, ktoré zdanlivo s 

predmetnou problematikou nesúvisia. Svojou činnosťou učitelia viac či menej vedome stále 

prispievali k utváraniu osobnosti žiakov a tým aj k prevencii všeobecne.V tomto školskom 

roku sa uskutočnili v našej škole rôzne akcie na podporu prevencie.  

Pri vypracovaní a realizovaní plánu práce na šk. roku 2017/2018 sme vychádzali z 

hlavných úloh školy, úloh Národného programu boja proti drogám, Akčného plánu realizácie 

Národného programu boja proti drogám a pedagogicko-organizačných pokynov pre tento 

školský rok. Pri jeho plnení sme úzko spolupracovali s CPPPaP v Malackách. 

Škola sa zapájala do každomesačných preventívnych programov Mestskej polície, 

ktoré boli určené pre žiakov prvého aj druhého stupňa ZŠ. 

Spolupracovali sme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, ktoré prácou s viacerými triednymi kolektívmi  pracovalo na nájdení a odstránení 

sociálno-patologických javov v triedach, ale aj na zlepšení vzťahov medzi žiakmi. Na škole 

takisto pôsobila psychologička, ktorá poskytovala celoročnú odbornú pomoc žiakom so 

ŠVVP a radila učiteľom ako pracovať s problémovými žiakmi. 

 

Prvý polrok 

Žiaci základnej školy  sa zapojili do súťaže HOVORME O JEDLE, ktorej cieľom je 

naučiť deti správnemu výberu potravín a vhodnému životného štýlu. Témou bolo jablko. 

V rovnaký deň sa uskutočnila aj akcia „Jedz a hýb sa“ kde žiaci po rôznych aktivitách 

spojených s jablkom spoločne cvičili na školskom dvore v sprievode učiteľov. 

Školský koordinátor sa zúčastnil sympózia „Kým nie je príliš neskoro“, ktoré bolo 

zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v rodinách.   

 



Druhý polrok 

Počas Dňa vody  sme realizovali projektové vyučovanie pre nižšie ročníky 

v spolupráci s ekologickým inštitútom Daphne. Vyššie ročníky navštívili čistiareň 

odpadových vôd v Malackách a následne skúmali čistotu rieky Malina. 

Počas dňa Zeme sa jednotlivé triedy podieľali na skrášlení a úprave školského areálu, 

ako aj na obhospodárení školského políčka. 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do verejnoprospešnej finančnej 

zbierky Deň narcisov, aby vyjadrila nielen spolupatričnosť s chorými, ale aj podporu 

preventívnym a informačným projektom Ligy proti rakovine.  

MDD sme oslávili aktivitami a pohybom na školskom dvore s množstvom akcií pre 

prvý aj druhý stupeň ZŠ.  

Na konci školského roka našu školu navštívil významný psychológ, PhDr. Jan 

Svoboda, ktorý si pre pedagogický zbor pripravil niekoľkohodinovú prednášku zameranú na 

pomoc v oblastí výchovy.  

 

 

V budúcom školskom roku sa plánujeme znovu zapojiť do finančných zbierok : Biela 

pastelka, Deň narcisov, zoraganizovať pre žiakov Deň vody a Zeme, Športový deň.  

Navrhujeme zorganizovať prednášku o šikanovaní a bezpečnosti detí na internete podľa 

ponuky. 

 

V Malackách 5.7.2018                                               Mgr. Tomáš Lopeň 

 

 


