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V školskom roku 2020/2021 je v Základnej škole v Ihľanoch päť tried: I.A, II.A,  III. 

A, III.B , IV.A. Predkladaný plán práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní je 

navrhnutý pre celý školský rok 2020/2021. Tento plán bude dostupný na nástenke v zborovni. 

Jednotlivé čiastkové úlohy sú zapracované do spoločného plánu aktivít, ktorý je taktiež 

dostupný na nástenke v zborovni.        

Plán práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní  vychádza z plánu práce 

školy, v ktorom sa v tejto oblasti ukladá: Vo všetkých ročníkoch priebežne sledovať žiakov 

a prostredníctvom vhodného učiva a skupinových aktivít  ich viesť k prevencii proti užívaniu 

drog a eliminovať šikanujúce správanie a nežiaduce návyky. Túto problematiku zapracovať 

do tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Plán práce zohľadňuje tiež organizačné 

pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/2022. 

 

 

Hlavné ciele: 

 

Podieľať sa na formovaní osobnosti mladého človeka. 

Vytvárať prostredie pre emocionálnu a sociálnu pohodu. 

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 v škole. 

Zabezpečovať primárnu prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu legálních i 

nelegálních drog, šikanovaní a iných sociálno-patologických javov. 

 Vzbudiť záujem žiakov o šport v čase osobného voľna, zabezpečovať žiakom bohatú ponuku 

záujmovej činnosti v rámci krúžkov, zvýšenú pozornosť  venovať sebapoznávaniu a sebaúcty, 

poskytnúť žiakom viac informácií o drogovej prevencii. 

Organizovať aktivity vedúce k tolerancii, spolupráci, asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba, 

aktivity napomáhajúce eliminovať šikanujúce správanie,  vedieť vyjadriť svoj názor, vedieť 

odmietnuť a pod. 

Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie a iným prejavom intolerancie. 

Chrániť deti pred fyzickým násilím a psychickým týraním. 

Pravidelne pripravovať a obohacovať činnosť novými aktivitami, pravidelnou relaxačnou 

činnosťou a novými pohybovými aktivitami odbúravať stres. 

Prispievať k príjemnej a priateľskej atmosfére a upevňovať pocit spolupatričnosti v triedach. 

 

 

SEPTEMBER 

Zdravie 

 Svetový deň srdca  29. 09. 2020 zvýšiť povedomie detí a propagovať význam 

prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, 

nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký 

krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.  

 Linka detskej dôvery – informovať deti aj o tejto možnosti pomoci v núdzi vhodným 

spôsobom. www.linkadeti.sk 

 

 Z: Triedni učitelia 1.- 4. roč.  T: September 2021.    M: Príloha č. 1  

 

 

 

 



 

 

 

 

OKTÓBER  

Zdravé stravovanie a zdravý životný štýl  

 Svetový deň výživy (16. 10.) – Zdôrazniť najdôležitejšiu hodnotu v živote človeka - 

zdravie. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a v rámci neho k zdravému 

stravovaniu – poznať potraviny prospešné pre zdravie človeka a potraviny škodiace 

zdraviu. 

Z: Triedni učitelia.    T: Október 2021.      M: Príloha č. 2 (1 a 2. roč.)  Príloha č. 3 (3 a 4 roč.) 

 

 

 

NOVEMBER 

Fajčenie a závislosť, ľudské práva 

 Medzinárodný deň bez fajčenia (20. 11.) - upozorniť na negatívne dôsledky fajčenia, 

závislosť od nikotínu, prečo a ako povedať nie.  

 Svetový deň prevencie týrania detí (19.11.) – práca s Dohovorom o právach detí, 

diskusia so žiakmi na tému „Porušovanie práv detí vo svete“ 

Z: Koordinátor, triedni učitelia.    T: November 2021. M: Nenič svoje múdre telo (1 – 4 roč.) 

                                                                              M: Publikácia Kompasík str.294, 139 

                  

 

 

 

DECEMBER 

Ochrana zdravia 

 1.12 Svetový deň AIDS cieľom je zvýšiť povedomie detí  o AIDS, zlepšiť ich 

vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Symbolom svetového dňa proti 

AIDS je červená stužka. http://www.cervenestuzky.sk/aktivity/  

Červené stužky. (3 – 4 roč.)  

 

  

 

Z: Triedni učitelia.   T: December 2021.           M: Príloha č. 4 a č. 5 

  

 

 

JANUÁR 

Problémové správanie sa žiakov –  šikanovanie  

 Upozorniť na tieto negatíva v správaní sa žiakov.. Cieľom je nájsť cestu ako ináč 

dosiahnem svoj cieľ a môžem prežívať uspokojivý pocit vlastnej hodnoty.  

 Plagáty na malú nástenku každej triede.  

 Učiteľ prevedie aktivity napomáhajúce eliminovať šikanujúce správanie v školskom 

prostredí. (Hry, príbehy dostupné na stránke minedu, publikácia Kompasito str. 84, 

monitoring výskytu šikanovania - dotazník). 

  

 

http://www.cervenestuzky.sk/aktivity/


 

Z: Koordinátor, triedni učitelia.   T: Priebežne počas celého školského roka 2021/2022. 

M: Príloha č. 6, Príloha č. 7 (3 – 4 . roč.) príloha č. 8 ( 2. roč.)  

 

FEBRUÁR 

Moderné závislosti –  mobil, internet, sociálne siete 

 Moderné závislosti: Poznať moderné závislosti ako mobil/tablet, internet, sociálne 

siete, poznať ich  vplyv a nástrahy.  

 Video - Na sociálnych sieťach sa správaj múdro. Zdroj:(www.youtube.com). 

 http://sk.sheeplive.eu/fairytales/mobilmania 

 http://sk.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozusteka 

 http://sk.sheeplive.eu/fairytales/netancuj-s-vlkom 

 

 

Z: Koordinátor, triedni učitelia.    T: Február 2022. 

 

 

MAREC 

Rasizmus a diskriminácia 

 Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 21. 03. Primerane veku deťom 

priblížiť rasizmus a diskrimináciu týkajúcu sa národnostnej neznášanlivosti, rasizmu, 

rasovej intolerancii. 

 Týždeň boja proti rasovej diskriminácii (22. 03.  - 26. 03. 2020) 

 Všetci, ktorí sú proti všetkým formám a prejavom rasizmu podporia náš školský 

projekt tým, že v danom týždni si pripevnia na ruku farebnú pásku (krepový papier, 

farebný papier) Sú to farby olympijských kruhov, ktoré predstavujú jednotlivé 

kontinenty a znamenajú aj priateľstvo, jednotu ľudí bez rozdielu farby pleti, 

národnosti, jazyka a kultúry. 

 -pondelok 22.3.2021 -modrá /Európa/ 

-utorok 23.3.2021 - čierna /Afrika/ 

-streda 24.3.2021 - červená /Amerika/ 

-štvrtok 25.3.2021 - zelená /Austrália/ 

-piatok 26.3.2021 -  žltá /Ázia/. 

  

 Z: Koordinátor, triedni učitelia.   T: Marec 2022. 

 

 

APRÍL 

Zem- živiteľka naša 

 Svetový deň zdravia (07. 04.) –  Zdôrazniť najdôležitejšiu hodnotu v živote človeka - 

zdravie. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a v rámci neho k zdravému 

stravovaniu – poznať potraviny prospešné pre zdravie človeka a potraviny škodiace 

zdraviu.  

 Prezentácia Zdravá výživa, tajničky súvisiace s prezentáciou 3. – 4. roč. 

 Pracovný list – čo mám na tanieri   1. – 2. roč.   

 

Z: Triedni učitelia.   T: Apríl 2022.    M: Príloha č. 9, 10 (3. – 4. roč.) Príloha č. 11 (1. – 2. 

roč.) 

 

 

http://www.youtube.com/
http://sk.sheeplive.eu/fairytales/mobilmania
http://sk.sheeplive.eu/fairytales/bez-kozusteka
http://sk.sheeplive.eu/fairytales/netancuj-s-vlkom


 

 

 

 

MÁJ 

Stop fajčeniu! 

 Svetový deň bez tabaku 31. mája 2021 Zmyslom je zlepšiť informovanie o 

nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky 

aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. 

Tohtoročným heslom dňa bez tabaku je Tabak - smrteľný v každej podobe.  

 Diskusia: Aký negatívny vplyv má fajčenie - Nenič svoje múdre telo. 

 Nástenka na chodbe „Stop FAJČENIU“.  

 

Z: koordinátor, triedni učitelia.   T: Máj 2022.  M: Príloha č. 12 /nástenka/ 

 

JÚN 

Drogy, nie! 

 Vysvetliť žiakom primeraným spôsobom negatívny vplyv drog na organizmus 

mladého človeka a nebezpečenstvo užívania drog a iných omamných látok. 

Zodpovednosť za vlastné zdravie. 

 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami (26. 06.) 

 Aktivity: Športom proti drogám – športový deň. 

 Prezentácia – Prevencia proti drogám. (3. – 4. roč.) 

 Rozprávkou proti drogám. (1. – 2. roč.) 

 

Z: Triedni učitelia.   T: Jún 2022.  M: Príloha č. 13 (3. – 4. roč.), Príloha č. 14 (1. – 2. roč.)  

 

 

Poznámky: Plán sa môže v priebehu školského roka dopĺňať resp. obmieňať. 

 

 

 

 
Vypracovala: Mgr. Mária Starinská                             Schválila: PaedDr. Irina Miturová 

                      školský koordinátor                                                       riaditeľka školy 

                   vo výchove a vzdelávaní 

 

 

 


