
Informácia školy o realizácii výchovno vzdelávacieho programu: Prevencia a riešenie 

šikanovania, násilia, drogových závislostí a sociálno-patologických javov žiakov. 

 

Preventívny program sme na našej škole rozdelili na:  

1. Preventívny program zameraný na psychosociálnu klímu, prevenciu násilia a 

šikanovania v škole s prednáškami typu: 

Prevencia šikanovania a násilia v školách a v rodinách, Zdravá rodina – vzťahy 

v rodinách, komunikácia, partnerstvo, Konflikty, čo s nimi – riešenie konfliktov a 

vyjadrenie názoru, Obchodovanie s ľuďmi - čo treba vedieť pred vycestovaním do 

zahraničia.  

2. Preventívny program zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov 

s prednáškami typu:  

Zdravý životný štýl, Ako sa správne učiť – zásady efektívneho učenia, Poruchy 

príjmu potravy – správne stravovanie, anorexia, bulímia, Ako byť sám sebou, Cesta 

k emocionálnej zrelosti, Nenič svoje múdre telo, Ako poznám sám seba, 

Protidrogová kriminalita, Červené stužky – boj proti AIDS, Alkohol – kamarát, či 

nepriateľ- hranica medzi konzumentom a alkoholikom. 

Preventívny program sa v našej škole realizuje formou popoludňajších prednášok 

a besied v spolupráci so psychológom a inými špeciálnymi odborníkmi v prednášanej 

problematike.  Preventívny program sa plní aj vo výchovno-vzdelávacom programe 

vyučovacích predmetov napr. v estetickej výchove, prírodopise, občianskej výchove, 

chémii, biológii atď. 

V mesiaci október sme sa zamerali na protidrogovú kriminalitu v spolupráci 

s pracovníkmi Finančnej správy SR – Colného úradu v Žiline. Študenti prvých ročníkov 

mali navyše možnosť dozvedieť sa viac o správnom učení sa na prednáške - Ako sa 

správne učiť.  

V mesiaci november bola na programe prednáška o boji proti AIDS  pre študentov 

tretích ročníkov.  

Študenti prvých ročníkov absolvovali v mesiaci december okrem prednášky Červené 

stužky - boj proti AIDS a prednášku Šikanovanie a násilie v školách a v rodinách.  

Pri prevencii a riešení prípadov šikanovania v škole sa riadime Smernicou o postupe pri 

prevencii a riešení šikanovania v školskom prostredí vyplývajúca z metodického 

usmernenia MŠ SR č.7/2006 – R. 

V novom roku 2016 výchovno-vzdelávacia činnosť bude  pokračovať 

v organizovaní prednášok, stretnutí a besied podľa naplánovaného preventívneho 

programu. O realizácii Preventívneho programu školy budeme aj naďalej informovať 

všetkých rodičov a priateľov školy. 
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