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PPRRAACCOOVVNNÁÁ  NNÁÁPPLLŇŇ  KKOOOORRDDIINNÁÁTTOORRAA::  

  

 V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie. 

 Plniť úlohu školského poradcu v otázke drogovej prevencie. 

 Monitorovať situácie v škole z pohľadu užívania drog v priestoroch školy. 

 Informovať žiakov a ich zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských 

a iných odborných zariadení. 

 Poskytovať pomoc rizikovým deťom. 

 Venovať pozornosť výskytu záškoláctva, týraným deťom a ,,deťom na ulici“. 

 Spolupracovať s PPP, sociálnou kuratelou okresného úradu, detským lekárom, policajnou 

expozitúrou, CVČ, dobrovoľnými združeniami. 

 Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických 

zamestnancov a žiakov. 

 Účasť na metodických dňoch organizovaných pre KDP. 

 Spolupracovať s MS ČK pri organizovaní aktivít. 

 

 

 

PPLLÁÁNN  PPRRÁÁCCEE  KKOOOORRDDIINNÁÁTTOORRAA  

  

SSEEPPTTEEMMBBEERR  

 Oboznámenie s plánom a úlohami kontaktnej osoby primárnej prevencie s triednymi 

učiteľmi, učiteľmi prírodopisu, občianskej a náboženskej výchovy. 

 Vypracovať plán KDP. 

 Oboznámiť tr. uč. s materiálom Ako poznám sám seba a Poznaj svoje múdre telo. 

 Organizácia aktivít so žiakmi ku Dňu Eura- 24.9.2012 a zhotovenie nástenky s touto 

tematikou. 

 Protidrogové aktivity s tr. učiteľom- 8.- 9. ročník (ochutnávka jednoduchých výrobkov 

studenej kuchyne- šaláty, obložené chlebíčky, chuťovky...). 

 

  

  



 
 

  

OOKKTTÓÓBBEERR::    

 Účasť na seminári ,,Boj proti drogám“ 

 Účasť mladých ochranárov na akcii ,,Svetový deň sťahovavého vtáctva“ a ,,Krúžkovanie 

vtáctva“ na Oravskej priehrade v spolupráci s CHKO- Karaska Dušan 

 Príprava a oboznámenie žiakov s projektom ,,Zmena“ a ,,Cesta k emocionálnej zrelosti“- 

7. ročník 

 Svetový deň zvierat- prednáška Mgr. Demko Miroslav 

 

NNOOVVEEMMBBEERR::  

 Vychádzka do prírody – cezpoľný beh na náučnom chodníku 

 Účasť na seminári k realizácii výchovno- vzdelávacieho programu o dospievaní- ,,Čas 

premien“ 

 Beseda s gynekologičkou o otázkach hygieny, pohlavného života a pohlavných chorôb 

 Realizovanie programu ,,Cesta“- na výpomoc učitelia OV, triedni učitelia 

 

DDEECCEEMMBBEERR::  

 Vianočná výzdoba školy, odovzdávanie darčekov svojim najbližším 

 Slávnosť Mikuláša, udržiavanie tradícií 

 Deň otvorených dverí- pečenie, varenie, vianočné aranžovanie, príprava darčekov pre 

sociálne slabšie rodiny 

 ,,V zdravom tele zdravý duch“- vianočné športové popoludnie pre susedné obce zamerané 

na aktivitu žiakov v pohybovej oblasti. Pozvanie rodičov, pociťovať blízkosť druhého 

človeka 

 

JJAANNUUÁÁRR::  

 Príprava žiakov na súťaž Poznaj a chráň- rastliny 

 Maškarný ples s výzvou ,,Prispej svojou korunkou pre deti na onkologickom oddelení“ 

 Zhodnotenie polročnej práce (nástenky, informovanosť o jednotlivých ativitách) 

 

 

  



 
 

  

FFEEBBRRUUÁÁRR::  

 Beseda s odborníkom ŽP Mgr. Demkom 

 Turistická vychádzka náučným chodníkom spojená s prikrmovaním vtáctva a zveri počas 

zimného obdobia 

 Príprava zábavného programu- snehové výtvory na deň zamilovaných  

 

MMAARREECC::  

 Vychádzka spojená s čistením potoka v obci 

 V rámci svetového dňa vody sa zapojiť do súťaže ,Zelený svet“, prehlbovať kladný vzťah 

k prírode a k ŽP.  

 Čimova súťaž- zapojenie žiakov do súťaže s výtvarnými a literárnymi prácami 

 Prednáška- Chráň si svoje zdravie- detský lekár, policajt 

 

AAPPRRÍÍLL::    

 Organizácia aktivít ku Dňu Zeme 

 Zorganizovanie zberu papiera a obalov Tetrapak 

 Beseda s lesníkom ,,Chceme dýchať čistý vzduch“, aktivity na náučnom chodníku 

 

MMÁÁJJ::  

 Príprava kultúrneho programu na Deň matiek spojené s posedením rodičov ,,Rodič sa 

stáva vzorom pre svoje dieťa“ 

 Protidrogové aktivity s tr. učiteľom- 9. ročník 

 Medzinárodný deň boja proti tabaku- rozhlasová relácia s výzvou detí: Milý rodič, zasväť 

tento deň bez cigarety!!! 

 

JJÚÚNN::  

 Vychádzka do prírody 

 Organizácia ,,Dňa boja proti drogám“ 

 Deň radosti a zdravia ,,Vyvrcholenie celoročnej práce spojené s kultúrnym programom 

a športovými podujatiami“ 


