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Plán prevencie drogových závislostí na školský rok  2015/2016 

 
Drogová závislosť je problém, ktorý na Slovensku ohrozuje hlavne mladých ľudí. NRSR v roku 1995 
prijala Národný program boja proti drogám, v ktorom sú rozpracované aj úlohy pre rezort školastva. 
Týmto projektom sa chceme pokúsiť znížiť riziká ohrozenia mládeže závislosťami od nelegálnych drog, 
vrátane stimulantov, halucigénov, inhalantov, marihuany, opiátov a steroidov, ale aj zákonom povolených 
drog ako sú fajčenie, alkohol a i. 
Keďže problematika prevencie drogových závislosti je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, musí 
byť nutne obsiahnutá aj v učebných osnovách každého vyučujúceho. Jednou z hlavných úloh výchovy 
a vzdelávania na školách je ukázať žiakom inú prijateľnejšiu cestu životom, ako je „cesta s drogou“. 
 
HLAVNÉ ÚLOHY: 
 

1. Zmonitorovať situáciu drogovej scény na našej škole, zistiť príťažlivosť a postoj žiakov k drogám.  
2. Informovať nielen o drogách ale aj o všetkých následkoch ich užívania. 
3. Zabezpečiť podmienky pre skoré zistenie výskytu užívania drog – zaškoliť vyučujúcich 

a triednych profesorov. 
4. Motivovať žiakov k aktívnemu prístupu a vlastnej zodpovednosti za zdravý životný štýl. 
5. V rámci možnosti školy zabezpečiť dostatok zaujímavých záujmových činností pre žiakov. 
6. Poskytovať cielené preventivne aktivity k využívaniu voľného času ( plavecké kurzy, výlety, 

exkurzie...). 
 
KONKRÉTNE ÚLOHY: 

1. V mesiaci september, október – monitoring drogovej scény na našej škole. Dotazníkmi zistiť 
postanenie drog v rebríčku hodnôt žiakov a príťažlivoť k droge. Výsledky zverejniť na nástenke. 

2. September –   v rámci cvičenia „ Ochrany života a zdravia“ premietnuť videokazety Ústavu 
zdravotnej výchovy :  

a) AIDS hrozba či prosba o humánnosť 
b) Odysea nicotínia  
c) Aj takto sa to môže začať     
d) Občianske združenie športom proti drogám – Sila osobnosti 

3. November – návšteva divadelného, resp. filmového predstavenia s protidrogovou tematikou podľa 
ponuky  

4. Pre vyššie ročníky  uskutočniť vo februári besedu so zástupcom OO PZ v Šahách resp. 
s príslušníkom MP v Šahách na tému: Právne postihy podľa trestného zákona tykajúcich sa 
nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedov a prekurzorov 
a obchodovanie s nimi. 

5. Účasť na multimediálnom projekte „ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL BEZ DROG“ organizovanom 
ROS Levice – výtvarné práce a fotografie 

6. V máji uskutočniť besedu s psychiatrom MuDr,. Arturom Ivančíkom  
7. Zapojenie sa do programu Drogový pes 
8. Sústavne venovať pozornosť problémovým žiakom a žiakom s podozrením na užívanie alebo 

prechovávanie drog. 
9. Naďalej koordinovať preventívne aktivity s ostatnými organizáciami, príslušnými pracoviskami, 

protidrogovým fondom, komisiami pre prevenciu NSK. 
10. Vyhlásiť aktivity k Svetovému dňu výživy, týždňu zdravia, Svetovému dňu nefajčenia 

a Európskemu týždňu boja proti drogám 
11. Európsky týždeň proti drogám – 46.týždeň 
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