
Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog na škole 

 

     1. Zaradenie prvkov s protidrogovou tematikou a iných sociálno-patologických javov do 

tematických plánov v jednotlivých  predmetoch, najmä.: ekológia, chémia, základy prírodných vied, 

tovaroznalectvo, náboženská výchova, etická výchova. 

     2. Drogová problematika je uplatňovaná vo všetkých vyučovacích predmetoch a rozoberaná na 

triednických hodinách. 

     3.  Na škole je pravidelne realizovaná a aktualizovaná nástenka o drogových a iných závislostiach 

a ich prevenciou. Táto nástenka informuje o aktuálnych problémoch a poskytuje kontaktné údaje pri 

potrebe riešenia problémov s uvedenou problematikou. 

     4.  Pre žiakov prvých ročníkov sú realizované besedy, ktoré zabezpečuje Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva v Prešove, na tému Zdravý životný štýl. 

     5.  Besedy pre žiakov druhých ročníkov na tému Návykové látky pracovníčkou CPPP v Prešove.  

     6.  Besedy na tému Úvod do  drogovej prevencie spojené s depistážou pre žiakov prvých ročníkov  

sú realizované Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

      7. Realizovaný preventívny program pracovníčkou CPPP u žiakov prvých ročníkov s  názvom 

PROŽ – program rozvoja    osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu. 

     8. Každý rok je realizovaný prieskum na zistenie užívania legálnych a nelegálnych drog priamo na 

škole, ktorý monitoruje aktuálny stav a ktorého výsledky sú súčasťou záverečnej správy. Zároveň 

poukazuje na  

     9. Na hodinách informatiky žiaci pracujú s internetovými stránkami: www.zodpovedne.sk ; 

www.bezpecnenainternete.sk. 

     10. Škola sa zapája do súťažno-zábavného podujatia  Nie drogám, ktoré organizuje Centrum 

voľného času a ktoré pozostáva z troch častí: literárnej, výtvarnej a športovej. 

     11. Žiaci prvých ročníkov pripravujú v rámci premetu  ekológia plagáty  na témy Nie drogám 

a Zdravý životný štýl. Najlepšie  práce  sú    prezentované  pri  príležitosti  Svetového  dňa   boja proti 

drogám a prihlasované do výtvarnej časti súťaže Nie drogám. 

     12. Pri príležitosti svetového týždňa dňa boja proti drogám v mesiaci jún organizujeme Deň zdravia 

na našej škole.  

      13. V mesiaci máj pri príležitosti svetového dňa bez tabaku sa zúčastňujeme  podujatia Jablko za 

cigaretu, ktoré organizuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v spolupráci so Všeobecnou 

zdravotnou poisťovňou. 

     14. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov, ktorí dosiahli vek osemnásť rokov, sa majú možnosť priamo 

na škole podrobiť meraniu krvného tlaku, hladiny cukru v krvi a oxidu uhličitého. Táto aktivita je 

realizovaná Poradňou zdravia pri príležitosti svetového týždňa boja proti drogám.    

 

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/

