Plán aktivít proti šíreniu drog v školskom prostredí
na školský rok 2016/2017

Vychádza z realizácie odborne garantovaných programov v súlade s Národným
programom boja proti drogám, s koncepciou prevencie drogových závislostí v rezorte
školstva a stratégiou prevencie kriminality v Slovenskej republike.
Koordinátor drogovej prevencie navrhuje a koordinuje preventívne opatrenia školy, príp.
realizuje preventívne programy školy, spolupracuje s PPP a ostatnými inštitúciami
zapojenými do drogovej prevencie.
Pri svojej práci sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z., Štátnym
vzdelávacím programom, Školským vzdelávacím programom a Pedagogicko-organizačnými
pokynmi na šk. rok 2016/2017.
Pre splnenie daných úloh v šk. roku 2016/2017 plánujeme uskutočniť nasledujúce akcie:
1. Naďalej spolupracovať s: CPPPaP
t.č. 6422657
Psychiatrickou liečebňou
t.č. 6441530
Políciou
t.č. 158
2. Prvé triednické hodiny venovať šk. poriadku a zvýrazniť opatrenia proti šíreniu
legálnych a nelegálnych drog v šk. prostredía prevencii šikanovania:
Zodpovední: triedni učitelia
Termín:
september 2016
3. Podieľať sa na plnení úloh Národného programu boja proti drogám. Venovať osobitnú
pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi, u ktorých možno
predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti.
Termín: stály
Zodpovední: všetci učitelia
4. V spolupráci s CPPPaP a organizovať aktivity pre žiakov zamerané na elimináciu drogových
závislostí.
Termín: priebežne
Zodpovední: koordinátor
5. V spolupráci so žiackou samosprávou a triednymi učiteľmi zorganizovať v novembri akciu
Európsky týždeň boja proti drogám. Táto bude zameraná na podporu zdravého životného štýlu
a prevenciu užívania drog.
Termín: november 2016
Zodpovední: koordinátor a triedni učitelia
6. Rešpektovať Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa.
Termín: stály
Zodpovední: všetci učitelia

7. Priebežne monitorovať správanie sažiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie
ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu
života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu
a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami
žiaka. V prípade potreby spolupracovať s CPPPaP, príslušným pediatrom, sociálnym
kurátorom alebo policajtom.
Termín: stály
Zodpovední: všetci učitelia
8. V súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím
zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že sa dieťa môže
stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie. V priamej
výchovno-vzdelávacej činnosti klásť dôraz na znižovanie tohto rizika, s osobitným zameraním
na riziko vyplývajúce z využívania internetu a sociálnych sietí.
Termín: stály
Zodpovední: všetci vyučujúci

9. V priebehu šk. roka pre splnenie uvedeného nariadenia uskutočniť v prípade
podozrenia náhodné prehliadky aktoviek:
Zodpovední: triedni učitelia
Termín:
podľa potreby a situácie
10. Plenárne a triedne ZRPŠ zamerať na oboznámenie rodičov s opatreniami, ktoré škola
vymedzila v šk. poriadku proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v škole a pred
nezákonným užívaním narkotík a psychotropných látok:
Zodpovední: triedni učitelia a koordinátor
Termín:
september 2016
11. Priebežne informovať zákonných zástupcov o preventývnych aktivitách školy, ako aj
o možnostiach odbornej pomoci CPPPaP.
Zodpovední: vedenie školy, koordinátor prevencie, triedni učitelia
Termín: stály
12. Triedni učitelia pravidelne sledujú zmeny v správaní žiakov, ako sú záškoláctvo,
agresivita, násilie, šikanovanie, týranie, delikvencia, drogy, sexuálne zneužívanie
a pod.; kontaktujú sa s rodičmi, v prípade potreby s odborom sociálnych vecí,
lekárom, pediatrom, policajným zborom. Využívať účinné nástroje v oblasti prevencie
na predchádzanie, resp. riešenie prvých prejavov problémového správania,
záškoláctva, šikanovania fyzického alebo psychického týrania, delikvencie,
zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu,
zneužívania
žiakov
www.bezpecnaskola.sk,
www.prevenciasikanovania.sk
a spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie.
Zodpovední: triedni učitelia a koordinátor
Termín:
počas šk. roka

13. Koordinátor metodicky a odborne usmerňuje preventívno-informačnú činnosť
pedagógov ale i nepedagogických pracovníkov školy, ktorí vykonávajú službu
a monitorujú situáciu v objekte školy:
Zodpovední: koordinátor
Termín:
celý šk. rok
14. Podľa požiadaviek žiakov a rodičov umožniť bohatú krúžkovú činnosť v šk.
zariadeniach a snažiť sa získať hlavne problémových a rizikových žiakov:
Zodpovední: vedúci krúžkov
Termín:
celý šk. rok
15. Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových
krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvičňu školy na
športovú činnosť po vyučovaní.
Zodpovední: tréneri a vyučujúci TV
Termín:
celý šk. rok
16. Aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý
životný štýl. Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé
potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.
Podporovať aktivity k Svetovému dňu zdravia, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného
zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti
drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Svetovému dňu mlieka, Európskemu týždňu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Zodpovední: vedenie školy, koordinátori,triedni a vyučujúci učitelia

Termín:

podľa aktuálnych termínov

17. Informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok.
Zodpovední: vyučujúci TV a biológie
Termín: celý šk. rok
18. V súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 o prevencii pred toxikomániou v rámci
školských programov prispievať k zlepšeniu verejného zdravia, k prevencii pred civilizačnými
chorobami a pred nebezpečenstvami pre verejné zdravie. Posilňovať zdravý životný štýl
žiakov a realizovať programy podpory zdravia.
Termín: stály
Zodpovední: triedni učitelia
19. V rámci prevencie nežiadúceho správania žiakov využívať metodické publikácie ŠPÚ „Všetci
to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu užívania psychoaktívnych látok
a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov. Využívať aj dokument Východiská
k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania žiakov.

Termín: stály
Zodpovední: koordinátori a triedni učitelia

20. V prípade oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka,
zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a
v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami na
zisťovanie alkoholu a použitia inej návykovej látky. V prípade, ak sa požitie alkoholu,
resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.
z.“). Pedagogickí zamestnanci nezisťujú požitie alkoholu, resp. inej návykovej látky u
žiakov pomocou testerov.
Zodpovední: tr. učitelia, koordinátor, vedenie školy
Termín: priebežne, počas celého šk. roka
21. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu pod gesciou CPPPaP. V spolupráci s CPPPaP v Michalovciach
objednať preventívne programy pre žiakov. V súlade s Národnou protidrogovou
stratégiou na roky 2013 – 2020 vykonávať účinné preventívne opatrenia a zefektívniť
realizáciu preventívnych školských programov tak, aby sa využívali len odborne
garantované preventívne programy. Je nutné vopred si preveriť preventívne programy
ponúkané školám, aby sa predišlo prípadnému vplyvu zhubných kultov a siekt na deti a
žiakov. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP.
Zodpovedná: VP a koordinátor
Termín: priebežne, počas celého šk. roka

V Michalovciach, dňa 02.09.2016
koordinátor drogovej prevencie
Mgr. Jana Šimková

