
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KONŠTITUOVAŤ ŠKOLU „PRIATEĽSKÚ K DEŤOM“ 

 formovať a podporovať hodnotovo orientované prostredie školy, otvorenú a relevantnú 
komunikáciu, ústretovú a kreatívnu spoluprácu, atmosféru dôvery a bezpečia 

2. ELIMINOVAŤ PREVENTÍVNYMI OPATRENIAMI VÝSKYT RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA SA ŽIAKOV  

 vypracovať systém reálnych (neformálnych), zmysluplných opatrení a aktivít zameraných 
na formovanie pozitívnych postojov žiakov, na predchádzanie a znižovanie výskytu akýchkoľvek 
foriem šikanovania 

 monitorovať pravidelne negatívne prejavy správania sa žiakov, identifikovať a vyhodnocovať 
ich príčiny a dopady; 

 spolupracovať so všetkými účastníkmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní na eliminovaní 
rizikového správania sa žiakov účinnými stratégiami, napr.: 
 zavedením programu rovesníckej mediácie;  
 upriamením pozornosti na novoprijatých žiakov (napr. prvý, piaty ročník), rôzne líšiacich 

sa či dištancujúcich sa žiakov od kolektívu (introvertov, odlišujúcich sa životným štýlom, 
oblečením ap.), ktorí sú pomerne častými obeťami šikanovania; 

 dôsledným zabezpečením pedagogického dozoru; 
 revidovať školský poriadok, prerokovať dokument v pedagogickej rade, rade školy; 

spolupracovať na aktualizácii školského poriadku so všetkými aktérmi zainteresovanými 
do procesu edukácie vrátane žiakov prostredníctvom žiackej školskej rady (ďalej len „ŽŠR“) 

3. VYUŽÍVAŤ STRATEGICKÝ POTENCIÁL VÝCHOVNÉHO PORADCU A KOORDINÁTORA PREVENCIE 

 propagovať efektívne význam a činnosť vrátane kompetencií výchovného poradcu 
a koordinátora prevencie 

 zamerať systém poskytovania výchovného poradenstva a prevencie na účinnú pomoc a podporu 
pre každého žiaka 

  

PREVENTÍVNYCH ODPORÚČANÍ PROTI ŠIKANOVANIU NA ŠKOLÁCH 

ODPORÚČANIA NA ÚROVNI ŠKOLY 

 



4. POSKYTOVAŤ POMOC A PODPORU OHROZENÝM ŽIAKOM 

 zacieliť osobitne pozornosť na ohrozené skupiny žiakov (so zdravotným znevýhodnením, 
zo sociálne znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít), ktorým 
vo zvýšenej miere hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky; poskytnúť im pomoc 
a podporu zodpovedajúcu ich inakosti, zdravotnému znevýhodneniu a edukačným potrebám 

 vytvoriť adekvátne personálne, materiálno-technické podmienky vrátane kompenzačných 
pomôcok a bezbariérových úprav priestorov škôl 

5. ZAPÁJAŤ ŽIAKOV DO DIANIA ŠKOLY 

 podporovať žiakov pri kreovaní ŽŠR a angažovaní sa na rozhodovacích procesoch súvisiacich 
s chodom a dianím školy 

 napomáhať sebadôvere a zodpovednosti žiakov, poskytovať im príležitosti na vyjadrenie svojich 
pocitov, predstáv, úsudkov, postojov, návrhov a obhájenie vlastného konania. 

6. NABÁDAŤ ŽIAKOV K REŠPEKTOVANIU PRAVIDIEL 

 exponovať žiakov k porozumeniu a dodržiavaniu pravidiel v školskom poriadku 
 napomáhať žiakom k dodržiavaniu sociálnych konvencií, akceptovaniu kultúrnej a názorovej 

rozmanitosti spolužiakov 

7. VZDELÁVAŤ ŽIAKOV V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA  

 zefektívniť osvetovú činnosť školy zacielenú na bezpečnosť školského prostredia a ochranu 
zdravia; stanoviť ciele, nástroje a základné opatrenia; uskutočňovať preventívne programy 
a aktivity, zapájať do nich aj rodiny a komunity žiakov 

 napomáhať žiakom v získavaní vedomostí a zručností v oblasti bezpečnejšieho a zdravšieho 
prostredia v škole; zapájať ich do pravidelného monitorovania a hodnotenia stavu bezpečnosti 
a ochrany zdravia v škole 

8. PODPOROVAŤ ZMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU 

 zaujímať sa cielene o spôsoby trávenia voľného času žiakov, spoznávať ich záľuby, propagovať 
a nabádať žiakov k využitiu voľného času formou dobrovoľníckych programov, vzdelávacích, 
záujmových alebo komunitných aktivít ap., ktoré sú významným aspektom aj pri profesijnom 
smerovaní, uplatnení sa na trhu práce (hľadaní si zamestnania) 

9. PODPOROVAŤ PROFESIJNÝ ROZVOJ ZAMESTNANCOV V SÚLADE S POTREBAMI ŠKOLY 

 zapájať pedagogických a odborných zamestnancov do vzdelávania a aktivít zameraných 
na prevenciu výskytu sociálnopatologických javov, diskriminácie alebo násilia 

10. SPOLUPRACOVAŤ SO ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI ŽIAKOV 

zintenzívniť spoluprácu so zákonnými zástupcami, informovať ich bezodkladne o výskyte 
problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu 

 
 

 

 


