Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spiššská Nová Ves

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU

Výchovný poradca: Mgr. Ľudmila Salanciová
Školský rok: 2015/2016

1, Náplň práce výchovného poradcu
Výchovný poradca strednej školy:
a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej
orientácie mládeţe, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a
mládeţe
b) venuje osobitnú pozornosť ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ţiakom so
zmenenou pracovnou schopnosťou, ţiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným ţiakom
c) zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických
pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov,
rodičov a ţiakov, diagnostickú činnosť pre ţiakov (v spolupráci so školskými poradenskými
zariadeniami)
d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu
pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s
poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie detí so
špeciálnopedagogickými potrebami
e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými
zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládeţ
f) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeţe v spolupráci s
koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára
kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole
g) aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických
zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach
potrebných pre riešenie problémov ţiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení
organizovaných pre výchovných poradcov stredných škôl
Pri optimalizácii a humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu strednej školy uplatňuje
výchovný poradca tieto intervenčné stratégie:
a) prednášky a besedy pre ţiakov – so zameraním na kognitívny, sociálny a emocionálny
vývin ţiakov, prevenciu problémov v prospechu a správaní, osvojenie si adekvátnych metód
samoučenia, rozvoj motivácie k učeniu, rozvoj tvorivosti a tvorivého myslenia
b) prednášky a besedy pre pedagogických pracovníkov školy o existujúcich problémoch
ţiakov v prospechu a správaní a o moţnostiach ich odstraňovania,
c) prednášky a besedy pre rodičov ţiakov o existujúcich problémoch detí v prospechu a
správaní a ich riešenia zo strany rodičov,
d) individuálne rozhovory s rodičmi detí s poruchami správania a prieskumy výchovnej
situácie v rodinách problémových ţiakov,

e) priame zásahy do vyučovania (v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami) –
vypracovanie individuálnych plánov učenia a vyučovania, zásahy do rozvrhu hodín alebo
vyučovacích štýlov pedagogických pracovníkov, dodrţiavanie psycho-hygienických aspektov
výchovno-vzdelávacieho procesu,
f) aplikácia humanistických princípov do výchovno-vzdelávacieho procesu a medziľudských
vzťahov v škole.
Výchovný poradca (za predpokladu dodrţiavania ustanovení zákona NR SR o ochrane
osobných údajov) vedie pedagogickú dokumentáciu, ktorú tvoria:
a) plán práce výchovného poradcu – obsahuje špecifikáciu úloh výchovného poradcu, je
zameraný na diagnostiku problémových ţiakov, prevenciu problémov ţiakov v prospechu a
správaní, spoluprácu výchovného poradcu s pedagogickými pracovníkmi školy a rodičmi
ţiakov, sprostredkovanie informácií v oblasti profesionálnej orientácie a prepojenie na
odbornú psychologickú a pedagogickú pomoc
b, pedagogická povinná dokumentácia dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní
individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“) v spolupráci s poradenským
zariadením, ktoré ho má v starostlivosti s dôsledným dodržiavaním pokynov a odporúčaní
príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovaním potreby žiaka vo výchovnovzdelávacom procese
Trvalé úlohy výchovného poradcu.
1. Z ponuky preventívnych aktivít pre aktuálny školský rok od CPPPa P v Spišskej Novej Vsi
vybrať jednotlivé aktivity pre triedy a sledovať ich plnenie.
2. Naďalej spolupracovať s pedagogicko-psychologickou poradňou
poradenského servisu pre pedagogických pracovníkov, rodičov a ţiakov.

pri

zabezpečení

3. Vykonávať priebeţne poradenskú a konzultačnú činnosť so študentmi školy a ich rodičmi vo
všetkých problémových oblastiach.
4. Spolupracovať so ţiackou školskou radou.
5. Zabezpečiť kvalitnú a úplnú informovanosť študentov školy o štruktúre vysokého školstva
a moţnostiach štúdia s vyuţitím tradičných prostriedkov ako aj internetu.
6. Informovať študentov o moţnosti prihlásiť sa na kurzy a semináre k prijímacím skúškam na
vysoké školy.
7. Pozorovať spôsob adaptácie študentov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť
s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi.
8. Podieľať sa na koordináciu poradenskej činnosti v oblasti celospoločenských problémov
ohrozujúcich zdravý vývin detí a mládeţe.
9. Venovať osobitnú pozornosť ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, či ţiakom
s vývinovými poruchami.
10. Podieľať sa na realizácií prevencie sociálno-patologických javov mládeţe a monitorovať
situáciu v škole v spolupráci s koordinátorom sociálno-patologických javov.

Činnosť výchovnej poradkyne:
poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej
orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeţe,
konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií ţiakom a ich zákonným
zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o
formách štúdia na stredných a vysokých školách a moţnostiach voľby povolania,
koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a
inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládeţ a
poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2015- 2016
Hlavné úlohy výchovného poradenstva:
1. Poradenstvo v otázkach výchovy,vzdelávania a profesijnej orientácie študentov.
T: september-marec
2. Osobitná pozornosť deťom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, nadaným a
talentovaným študentom.
T:október-apríl
3. Sprostredkovanie pedagogických, psychologických,sociálnych, psychoterapeutických,
reedukačných a iných sluţieb študentom a ich zákonným zástupcom.
T:celý šk.rok
4. Konzultácie so študentami a ich zákonnými zástupcami pri riešení výchovných a
vzdelávacích problémov a profesijnej orientácie.
T:celý šk.rok
5. Aktualizácia nástenky na 1. poschodí školy venovanej výchovnému poradenstvu.
Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:
kaţdý prvý pondelok v mesiaci od 13,30 h do 14,30 h
kaţdý štvrtok od 7,30 h do 9,00 h
v prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)
Konzultačné hodiny PRE ŢIAKOV:
kaţdý pondelok od 9,30 h do 9,45 h a po dohode
Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:
s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
s rodičmi ţiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.
Kontakt:
Email: l.salanciova@gmail.com

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Salanciová
Dňa: 3.9.2015

PLÁN PRÁCE - Environmentálna výchova
Koordinátorka pre Environmentálnu výchovu: Mgr. Barbora Valocková
Úlohou Environmentálnej výchovy je zvyšovať povedomie detí a ţiakov o globálnych
témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických
a politických procesov vo svete. Ak sú ničené prírodné zdroje, je to nielen príroda, ktorá trpí,
postihnuté je aj ľudské zdravie cez znečistené ovzdušie a kvalitu pitnej vody. Porozumenie
tejto osobnej zodpovednosti je najdôleţitejšou úlohou environmentálnej výchovy.
Viesť k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na
vytváranie správnych postojov a správania detí a ţiakov k ţivotnému prostrediu, na prevenciu
pred znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného prostredia.

Konkrétne úlohy v školskom roku 2014/2015

1. V zmysle školského vzdelávacieho programu a POP na školský rok 2015/2016 zapracovať
témy environmentálnej výchovy do jednotlivých predmetov podľa ich charakteru.
Termín: september 2015, zodp. všetci učitelia

2. Aktualizácia nástenky, spojená prípadne s inou aktivitou:
-príklad tém:


16. september - Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy – v rámci prírodovedných
predmetov venovať hodinu ozónovej diere a ochrane ozónovej vrstvy



2. február - Svetový deň mokradí



21. marec - Svetový deň lesov



22. marec - Svetový deň vody



1. apríl (do 30. apríla) - Mesiac lesov



1. apríl - Medzinárodný deň vtáctva – vychádzka a spoznávanie vtáctva v okolí školy



22. apríl - Deň Zeme



3. máj - Deň Slnka



5. máj - Svetový deň ţivotného prostredia



24. máj - Svetový deň parkov – vychádzka do parku, spoznávanie stromov v parku



8. jún - Svetový deň oceánov



29. jún - Medzinárodný deň Dunaja

Termín: celoročne
zodp.: koordinátorka

3. Viesť k uvedomelej spotrebe zdrojov, zlepšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, na
vytváranie správnych postojov a správania detí a ţiakov k ţivotnému prostrediu, na prevenciu
pred znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného prostredia. A to prostredníctvom osvojenia si
nasledujúceho ekologického „desatora“ k ochrane Zeme ako súčasti ţivotného štýlu kaţdého
ţiaka školy:
1. Myslím na budúcnosť Zeme, preto separujem odpad.
2. Vo vode vznikol ţivot na Zemi a od nej aj ďalší ţivot na Zemi závisí, preto šetrím
pitnou vodou.
3. Najlacnejšia a najlepšia energia je energia, ktorú nie je potrebné vyrobiť - ušetrená
energia, preto zhasínam svetlo.
4. Škola je mojím druhým domovom, preto vo všetkých jej priestoroch vrátene toaliet,
udrţiavam čistotu a poriadok.
5. Miestnosti v škole vetrám krátko a intenzívne.
6. Chránim prírodu, lesy, rastliny, zvieratá.
7. Chránim svoje zdravie a zdravie ostatných aj tým, ţe nie som hlučný.
9. Nevypaľujem trávnaté porasty a nezakladám oheň na nebezpečných miestach. Pri
bezpečnom vyuţívaní ohňa chráním ovzdušie tým, ţe do ohňa nevhadzujem plastové a
kovové obaly.
8. Starám sa o zeleň v triedach našej školy, v školskom areáli a neničím ju.
10. Uvedomujem si, ţe úspech pri ochrane ţivotného prostredia závisí od správania
kaţdého z nás.

Termín: celoročná
zodp.: koordinátorka, učitelia

4. Vyuţiť výpočet vlastnej ekologickej stopy na stránke www.ekostopa.sk počas vhodnej
vyučovacej hodiny biológie
Termín: september, 1.ročník

5. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu s environmentálnymi centrami a strediskami na
skvalitnenie environmentálnej výchovy.

Termín: úloha trvalá
zodp.: koordinátorka, učitelia, vychovávatelia

5. Vyuţívať edukačné a metodické materiály a programy v oblasti environmentálnej výchovy.

Termín: úloha trvalá,
zodp.: koordinátorka, učitelia, vychovávatelia

6. Realizovať sa pri zachovávaní čistého mesta, najmä okolia školy, v rámci projektu „Patróni
čistoty“ (Patroni Munditiae), do ktorého je naša škola zapojená od marca 2015.
Ţiaci Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi prevezmú patronát
nad čistotou parku v okolí svojej školy. Projekt zahŕňa čistenie parkov, košov na vybranej
ploche v centre Spišskej Novej Vsi, kontrolu čistoty lavičiek, ale aj propagačné aktivity EKO
správania a osvetovú činnosť medzi ţiakmi stredných škôl, ale aj širokej verejnosti Spišskej
Novej Vsi.
Ciele projektu:
1. udrţať čistotu v priestore medzi Radnicou a budovou Reduty;
2. monitorovať kritické momenty udrţiavania čistoty a identifikácia zdrojov
prípadného znečistenia;
3. vytvárať ekologické návyky u ţiakov gymnázia a iných stredných škôl
v meste;
4. vytvárať pracovné návyky súvisiace s činnosťou;
5. propagovať výhodnosť ekologického prístupu medzi občanmi mesta;
6. propagovať školu v kontexte verejnoprospešnej činnosti.

7. Iné aktivity podľa aktuálnej ponuky.

Vypracovala: Mgr. Barbora Valocková
Dňa 10. 09. 2015
Schválila riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Farkašovská

Plán práce koordinátora pre kontinuálne vzdelávanie
školský rok 2015/2016
Úvod
Zmeny v školstve sú významné a nie sú jednoduché. Nová legislatíva jasne definuje ďalšie
smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Profesijný rozvoj bude zabezpečovaný
kontinuálnym vzdelávaním ako súčasť celoţivotného vzdelávania. Ide o sústavný proces
nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorého cieľom je získavať, udrţiavať,
obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie pedagogického
zamestnanca a odborného zamestnanca. Ide o kompetencie potrebné na štandardný výkon
pedagogickej alebo odbornej činnosti, avšak aj na výkon špecializovaných činností a na
výkon riadiacich činností. Dôleţité je aj získanie profesijných kompetencií potrebných na
splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu,
predmetov študijného odboru alebo na doplnenie kvalifikačných predpokladov.
Legislatívne východiská
Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa
zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.
Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických
zamestnancoch a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní.
Ciele
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoţivotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických
a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí
s cieľom udrţiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na
výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej
školy na modernú.
Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho
procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej
politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.
Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania
kreditov. Príklady.
1. Adaptačné vzdelávanie umoţní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností
samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré
nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v poţadovanom
študijnom odbore poskytujúcom ţiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich
pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ
vzdelávania sa nezískavajú kredity.
2. Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udrţanie si
profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za
tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
3. Inovačné vzdelávanie umoţní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné
kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon
odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného

inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.
4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon
špecializovaných činností.
Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový
poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci
metodického zdruţenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný
zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre
vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu
a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec,
koordinátor prevencie.
Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný
zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor
prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú
kredity.
5. Funkčné vzdelávanie umoţní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich
činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.
Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ,
zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného
útvaru ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa
osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.
6. Kvalifikačné vzdelávanie umoţní získať profesijné kompetencie poţadované na doplnenie
kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie
ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
Ak škola alebo školské zariadenie má pedagogických zamestnancov, ktorí získali
vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako
poţadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť
kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca
získaním vzdelania v oblasti:
a. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného
výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,
b. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného
výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť, ak má
vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovnovzdelávacím programom pre deti alebo ţiakov so zdravotným znevýhodnením – nezískavajú
sa kredity,
c. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.
Škola a školské zariadenie poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umoţní mu prezentovať
inovačné postupy svojej práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo
schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov,
učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity
súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad
výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, odborné články

publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú
kredity.
Ak škola a školské zariadenie umoţní pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať
vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom
odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity.

Situačná analýza
 Definovanie situácie na škole
Stručne popísať kvalifikovanosť pedagogických a odborných zamestnancov, skladbu
študijných a učebných odborov (stredné školy), učebný plán (základné školy).
 Analyzovať poţiadavky učiteľov na vzdelávanie, ktoré z danej situácie vyplývajú.
Stručne uviesť potreby profesijného rastu učiteľov so zreteľom na potrebu samotného
zamestnanca, analyzovať a porovnať súčasné výsledky činnosti s poţiadavkami na jeho
činnosť, prioritných zámerov školy a moţnosti školy.
Systém merania a kontroly
Prečo sledovať ?
 Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného
procesu na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou moţno dosiahnuť
zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania.
Čo sledovať ?
 Ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach.
 Aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných
zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť
konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.).
Ako sledovať?
 Hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej aktivity).
 Autoevalvácia (napr. vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu).
 Dotazníky (zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a
spôsobilosti vo svojej praxi – odporúčame urobiť s časovým odstupom po ukončení
vzdelávacej aktivity).
Vyracovala: Mgr. Ľudmila Salanciová
Dňa: 5. 9. 2015
Schválila riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Farkašová

Plán činnosti - Finančná gramotnosť, šk.rok 2015/2016

Ing. Ľubica Majzelová
koordinátorka

PaeDr. Marcela Farkašová
riaditeľka školy

Finančná gramotnosť je schopnosť vyuţívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoţivotné finančné zabezpečenie
seba a svojej domácnosti. Táto schopnosť je kontinuom tých schopností, ktoré sú podmienené
vekom, rodinou, kultúrou či miestom bydliska, je označením pre stav neustáleho vývoja,
ktorý umoţňuje jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a meniace sa
ekonomické prostredie. Ako ucelený systém výchovy a vzdelávania ţiakov sa uplatňuje
i v predmetoch základnej školy. Národný štandard finančnej gramotnosti naznačuje, akými
poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a ţiaci disponovať,
aby mohli nepretrţite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa
budú meniť ich zodpovednosti a príleţitosti.
Pri uplatňovaní jednotlivých tém a kompetencií finančnej gramotnosti je zachovávaný vzťah
k základnému rámcu finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto sú riešené vo
vzťahu k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky
bohatstva a chudoby, k hodnotovej orientácii k peniazom, k modelom zabezpečenia
jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, k osobným a rodinným
modelom zabezpečenia ţivotných potrieb; tieţ je analyzované ekonomické fungovanie rodín,
modely fungovania ekonomicky úspešných jednotlivcov a kopírovanie ich ţivotnej cesty,
zdôrazňuje sa potreba nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôleţitého
prvku hospodárskej rastu krajiny a napomáha sa prepojeniu vzdelávania talentov s víziou
ekonomickej úspešnosti jednotlivcov.

V rámci jednotlivých vyučovacích hodín sa učitelia budú snaţiť sprostredkovať ţiakom
základné poznatky, rozvíjať v nich zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti.
Ţiaci budú vedení k tomu, aby vedeli posúdiť význam trvalých ţivotných hodnôt, zváţiť
vplyv peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie ţivotných priorít
a východísk zabezpečenia ţivotných potrieb, aby vedeli pouţívať spoľahlivé informácie
a rozhodovacie procesy pri osobných financiách, rozumeli a orientovali sa v zabezpečovaní
ţivotných potrieb jednotlivca a rodiny, vedeli vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu,
v rámci moţností dokázali organizovať osobné financie a pouţívali rozpočet na riadenie
hotovosti, orientovali sa v problematike udrţania výhodnosti, poţičiavania za priaznivých
podmienok a zvládanie dlhu, vedeli aplikovať rôzne finančné stratégie (veku primerané),
ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi, pouţívali primerané stratégie riadenia rizík.

Ciele finančnej gramotnosti budú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem práce – práca
s informačnými zdrojmi, brainstorming, diskusie, problémové metódy, situačné a rolové hry,
besedy, pojmové mapy a pod. Ţiaci sú zoznamovaní s ekonomickými problémami spoločnosti
a aktívne zapájaní do práce na hodine. Vyuţívaná bude tvorba projektov, v ktorých sa
uplatňuje finančná gramotnosť. Projekty budú umiestnené na nástenkách v škole, prípadne
prezentované i počas jednotlivých vyučovacích hodín (najmä počas hodín matematiky,
vecného učenia, vlastivedy, výchovy k mravnosti a občianstvu a etickej výchovy), čím
vplývajú aj na ostaných ţiakov. Ţiaci sa budú sami aktívne podieľať na práci počas
vyučovacích hodín, budú vyhľadávať témy, zaujímať k nim stanoviská. Počas jednotlivých
vyučovacích hodín budú ţiaci vedení k hospodárnemu zaobchádzaniu s osobnými vecami,
k hospodárnemu zaobchádzaniu s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. Všetci
pedagogickí pracovníci spolupracujú s koordinátorom finančnej gramotnosti a vyuţívajú
materiály ním poskytované. (napr. vypracované pracovné listy, PPT prezentácie...). V rámci
vyučovacieho procesu budú uskutočnené hospitačné hodiny zamerané na plnenie štandardu
národného programu finančnej gramotnosti pre ţiakov.

Finančná gramotnosť vychádza z POP na školský rok 2015/2016
1. Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, je
zverejnený na www.minedu.sk, www.siov.sk, www.statpedu.sk
a www.statpedu.sk/files/documents/vzdelavacie_aktivity/financne_vzdelavanie/nsfg_1_1.pdf.
2. Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do školských
vzdelávacích programov. Spôsob implementácie stanoví „Metodika pre zapracovanie
a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov
škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR.

základných

3. Odporúča sa zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými
materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti; kontrolovať stav a úroveň rozvíjania
finančnej gramotnosti ţiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať.
4. Je potrebné vyuţívať moţnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja
finančnej gramotnosti. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho
vzdelávania pre oblasť finančnej gramotnosti je zverejnený na
http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/.
5. Zabezpečiť prostredníctvom poradných orgánov riaditeľa školy, prípadne koordinátora pre
oblasť finančného vzdelávania interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov týkajúce sa
rozvoja finančnej gramotnosti.
6. Odporúča sa realizovať projekty a aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti.
Viac informácií moţno získať na www.fininfo.sk a www.viacakopeniaze.sk.

TEMATICKÉ OKRUHY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

1. Človek vo sfére peňazí
1. 1 Zachovanie trvalých ţivotných hodnôt
1. 2 Základné ľudské hodnoty
1. 3 Základné ľudské potreby
1. 4 Vzťah medzi zachovávaním trvalých ţivotných hodnôt a uspokojovaním ţivotných
potrieb
1. 5 Ľudská práca – hodnota ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej
vyjadrenia
1. 6 Spôsoby zabezpečenia ţivotných potrieb celej rodiny rodičmi
1. 7 Práce v domácnosti
1. 8 Bohatstvo a chudoba
1. 9 Ekonomická sféra človeka a rodiny
1. 10 Hospodárne zaobchádzanie s osobnými vecami, hospodárne správanie sa v domácnosti
1. 11 Hospodárne zaobchádzanie s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej

2.

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

2. 1 Zodpovednosť za finančné rozhodnutia
2. 2 Finančné rozhodnutia a ich moţné dôsledky
2. 3 Zdroje finančných informácií
2. 4 Výhody dobrej finančnej informovanosti jednotlivca
2. 5 Kontrola osobných údajov a informácií
2. 6 Druhy osobných údajov a informácií, ktoré by nemali byť odhalené tretím osobám
2. 7 Dôsledky odhalenia osobných informácií a údajov
2. 8 Prijímanie finančných rozhodnutí zvaţovaním alternatív a dôsledkov
2. 9 Priorita osobných ţelaní/potrieb
2. 10 Merateľné krátkodobé finančné ciele

2. 11 Rozhodovanie pri krátkodobých finančných cieľoch
2. 12 Komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záleţitostiach
2. 13 Míňanie peňazí u detí predchádzajúcich generácií
2. 14 Hodnoty a postoje predchádzajúcich generácií
2. 15 Hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov
2. 16 Podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch

3.

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie ţivotných potrieb – príjem a práca

3. 1 Osobné, rodinné a spoločenské potreby
3. 2 Problematika zabezpečovania ţivotných (ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny –
príklady základných ţivotných potrieb
3. 3 Povolanie a zamestnanie
3. 4 Osobné príjmy človeka
3. 5 Vzťah človeka a rodiny k peniazom
3. 6 Úspešnosť a neúspešnosť človeka v ţivote

4.

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

4. 1 Výdavky na domácnosť
4. 2 Zdroje príjmov v domácnosti
4. 3 Majetok
4. 4 Porovnávanie cien rovnakého výrobku v rôznych obchodoch
4. 5 Zodpovedné rozhodovanie pri nákupe primerané osobnému veku
4. 6 Charitatívne organizácie v blízkom okolí
4. 7 Dedenie – predmety dedenia členov domácnosti

5.

Úver a dlh

5. 1 Nakupovanie a poţičiavanie predmetov/peňazí
5. 2 Dôsledky nakupovania a poţičiavania predmetov/peňazí
5. 3 Vlastnosti človeka, ktorý si poţičiava osobnú vec iného jedinca
5. 4 Opätovné získanie si dôvery poţičiavajúceho, ak človek stratil alebo poškodil poţičanú
vec
5. 5 Poţičiavanie si cenných predmetov a peňazí – situácie, ktoré môţu nastať
6.

Sporenie a investovanie

6. 1 Prispievanie sporenia k finančnej prosperite
6. 2 Spôsoby sporenia
6. 3

Investícia

6. 4 Výhody ukladania peňazí vo finančnej inštitúcii
6. 5 Míňanie sumy peňazí, našetrených v peňaţnej inštitúcií
6. 6 Daň
6. 7 Priebeh kúpy domu a auta, výdavky s kúpou spojené
6. 8 Nutnosť vytvárania prostredia dôvery a bezpečia pri pouţívaní peňazí v rámci denného
nakupovania a v rámci ich šetrenia
6. 9 Predchádzanie stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí
7.

Riadenie rizika a poistenie

7. 1 Existencia vonkajších vplyvov na hospodárenie človeka
7. 2 Význam starých rodičov v rodine, význam ich dôstojného postavenia, vyjadreného
zdravím a sociálnou istotou
7. 3 Potreba poistenia, jeho fungovanie

Vypracovala: Mgr. Barbora Valocková
Dňa: 4. 9. 2015
Schválila riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Farkašová

Plán práce školy v duchovnej oblasti

Duchovná starostlivosť o ţiakov a učiteľov:

Jednou z najdôleţitejších úloh našej školy vzhľadom na jej charakter (katolícka škola) je
duchovná formácia ţiakov aj učiteľov.
V školskom roku 2015/2016 škola pri plnení tejto úlohy spolupracuje najmä
s Rímskokatolíckym farským úradom, ktorý zabezpečuje duchovnú starostlivosť o školu.
Rímskokatolícke náboţenstvo je povinným vyučovacím predmetom pre všetkých ţiakov a
vyučuje sa v kaţdom ročníku s hodinovou dotáciou 2 vyučovacie hodiny týţdenne. Ţiaci
môţu z tohto predmetu aj maturovať.
Pre všetkých ţiakov školy je povinná účasť na duchovných podujatiach organizovaných
školou vo vyučovacom čase.
Ţiaci aj učitelia sa zúčastňujú na spoločných školských svätých omšiach v dňoch
prikázaných cirkevných sviatkov, ktoré pripadajú na pracovné dni.
Počas školského roka sa organizujú duchovné obnovy pre ţiakov aj učiteľov.
Ţiaci aj pedagógovia sa zapájajú do charitatívnej činnosti a zúčastňujú sa na púťach,
modlitbách a rôznych ďalších akciách duchovného charakteru.

Prehľad podujatí v rámci duchovnej formácie ţiakov a učiteľov v školskom roku
2015/2016:
September :
Veni Sancte spojené so sv. omšou pre ţiakov a učiteľov školy
aktivizácia ţiakov na Pochod za ţivot v Bratislave v spolupráci s koordinátorom VMR
účasť ţiakov a učiteľov na 2. ročníku Dní kresťanskej kultúry na Spiši,
organizovaných Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
Október:
-

začiatok pravidelných sv. omší vo farskom kostole, ktoré pripravujú jednotlivé triedy
v spolupráci so školským zborom
- beseda s misionárom/misionárkou pri príleţitosti Misijnej nedele
- ruţencová poboţnosť v priestoroch školy
November:
-

-

aktívna spolupráca na akcii Sviečka za nenarodené deti
v oktáve modlitieb za zosnulých sa ţiaci i učitelia chodia modliť do kostola a na
cintorín

- slávenie sv. omše osobitne pre triedu maturantov spojené s poţehnaním stuţiek
December:
-

-

v spolupráci so študentskou radou oslava sviatku sv. Mikuláša – prváci pre ţiakov
pripravia sladké prekvapenia a mikulášsky program, s ktorým pravidelne vystupujú
v Dome sv. Jozefa Charitas
počas mesiaca sa ţiaci jednotlivých tried zapájajú do celoškolskej zbierky sladkostí
pre deti zo sociálne slabších rodín z nášho mesta
súťaţ o najkrajšiu adventnú a vianočnú výzdobu tried
ţiaci majú moţnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Vianocami počas vyučovania
príprava Vianočnej akadémie (kultúrno-duchovné pásmo) pred odchodom na vianočné
prázdniny

Január:
-

nový kalendárny rok začíname „trojkráľovou koledou“ - poţehnanie ţiakov i
priestorov školy

Február:
-

počas fašiangov sa uskutoční 7. Reprezentačný ples cirkevného gymnázia

Marec:
-

duchovné obnovy s pôstnou tematikou pre jednotlivé triedy
poboţnosť Kríţovej cesty v priestoroch školy a poboţnosť Kríţovej cesty v lokalite
Spišského Jeruzalema v Spišskej Kapitule
moţnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou počas vyučovania
aktívna účasť na akcii Biela stuţka – ochrana nenarodených - v spolupráci
s koordinátorom VMR

Apríl:
- duchovná obnova ţiakov a učiteľov
Máj:
- májové poboţnosti v priestoroch školy
- účasť na Medzinárodnej prehliadke umeleckej tvorivosti cirkevných škôl v Košiciach
- verejné vystúpenie vo farnosti pri príleţitosti Dňa katolíckych škôl
Jún:
-

Deň viery na škole
školský rok sme zakončíme slávnostnou sv. omšou Te Deum s poďakovaním za celý
školský rok

Ďalšie dlhodobé aktivity:
-

vyučovanie sa začína i končí modlitbou, ktorá môţe byť uskutočnená i formou
uvaţovania nad vhodným textom
kaţdú stredu počas školského roku bývajú školské sv. omše
kaţdý štvrtok pred prvým piatkom bola zabezpečená prítomnosť kňaza na duchovné
rozhovory i prijatie sviatosti zmierenia
kaţdý piatok cez veľkú prestávku sa ţiaci na báze dobrovoľnosti stretávajú na
modlitbe Korunky k Boţiemu milosrdenstvu
je vytvorená nástenka pre duchovné akcie školy a Cirkvi
ţiacky zbor pripravuje hudobnú zloţku liturgických slávení

Vypracovala: Mgr. Jana Marcinčinová
Dňa: 3. 9. 2015
Schválila riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Farkašová

PLÁN PRÁCE – Prevencia drogových závislostí

Koordinátorka pre Environmentálnu výchovu: Mgr. Barbora Valocková
Hlavnou úlohou Prevencie drogových závislostí je viesť primárnu prevenciu, ktorej
cieľom je predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Preto
výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality ţivota, prosociálnu orientáciu
jednotlivca, zdravý ţivotný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. .
Budeme uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania
v škole, zvýšenie pocitu bezpečnosti u ţiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia
preventívne riešiť. A v súlade s rezolúciou Európskej rady č. 5418/2002 o prevencii pred
toxikomániu v rámci školských programov posilňovať zdravý ţivotný štýl, a tak prispievať k
zlepšeniu zdravia ţiakov a k prevencii pred civilizačnými chorobami.
Chceme spolupracovať pri vytváraní pozitívnej sociálnej klímy prostredníctvom
edukačných programov ako prevencie násilia v škole. Prevenciu drogových závislostí budeme
realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.
Prevencia drogových závislostí sa týka nasledovných oblastí:
- prevencia obezity, závislostí, zdravý ţivotný štýl,
- rozvoj telesnej zdatnosti ţiakov,
- prevencia šikanovania,
- prevencia HIV/AIDS,
- prevencia kriminality, sexuálneho zneuţívania,
- riziká dospievania, podpora duševného zdravia
- práva dieťaťa.

Konkrétne úlohy v školskom roku 2015/2016
1. V zmysle školského vzdelávacieho programu a POP na školský rok 2015/2016 zapracovať
témy prevencie do jednotlivých predmetov podľa ich charakteru.
Termín: september 2015, zodp. všetci učitelia
2. Aktualizácia nástenky:
-príklad tém:
- zdravý ţivotný štýl, dôraz na duševné zdravie,

- Deň pozitívneho myslenia 13.9.,
- Medzinárodný deň mieru 21.9.,
- Deň bez fajčenia 18.11.,
- Svetový deň boja proti AIDS 1.12.,
- Deň ľudských práv 10.12.
- v rámci Svetového dňa jabĺk 6.10. a Svetového dňa výţivy 16.10. oboznámiť ţiakov s
“Významom zdravej výţivy a dodrţiavaním pitného reţimu”,
Termín: celoročne
zodp.: koordinátorka

3.Prednáška pre študentov o tom, ako alkohol ohrozuje zdravie.Realizácia v spolupráci
s RÚVZ v Spišskej Novej Vsi
Termín: september 2015
zodp.: koordinátorka, učitelia

4. Viesť ku zdravému ţivotnému štýlu aj prostredníctvom pešej turistiky z príleţitosti
Medzinárodného dňa chôdze
Termín: október 2015
zodp.: koordinátorka, učitelia

5. Vianočné aktivity:
Počas ich realizácie klásť dôraz na ľudové tradície a pomoc iným – spolupráca
s kňazmi zapojených do duchovnej činnosti Kruciáta oslobodenia človeka.
-starostlivosť o dušu i telo
-pomoc závislým na alkohole
-závislosti dnešnej doby
Termín: vianočné obdobie
zodp.: koordinátorka, učitelia

8. Svetový deň proti drogám - celoškolská výchovno-vzdelávacia a športová aktivita.
Nadviazanie spolupráce s Mestskou políciou, s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
Termín: jún 2015
zodp.: koordinátorka, učitelia

7. Iné aktivity, podľa aktuálnej ponuky počas roka.

Vypracovala: Mgr. Barbora Valocková
Schválila riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Farkašovská

Plán práce koordinátora prevencie proti šikanovaniu a patologickým javom v správaní
2015/2016

Koordinátor prevencie proti šikanovaniu: Mgr. Lýdia Sanetriková
Škola: Cirkevné gymnázium Š. Mišíka v Spišskej Novej Vsi

I. Hlavné úlohy a ciele
Kľúčovou osobou v prevencii a boji proti šikanovaniu v škole je empatický, odborne
pripravený pedagóg, ktorý má všestrannú podporu zodpovedných školských predstaviteľov.
Plán vychádza z Pedagogicko- organizačných pokynov na školský rok 2015/2016.
Rámec pre riešenie problému šikanovania v školskom prostredí na Slovensku poskytuje
základný dokument, vydaný MŠ SR: Národný program duševného zdravia na roky 2011 –
2013, metodické usmernenie č. 7/ 2006- R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu
šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, v ktorom sú zosumarizované
návrhy, spôsoby a opatrenia (legislatívne odkazy) na prevenciu a riešenie šikanovania v
školskom prostredí.
Plán práce koordinátora prevencie proti šikanovaniu bol zostavený na základe Dohovoru o
právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, ďalej zo Štátneho vzdelávacieho programu,
Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy a Vnútorného poriadku školy.
Šikanovanie
V školách sme často svedkami násilia ţiakov, ktoré je zamerané voči materiálnym veciam,
spoluţiakom aj učiteľom.
Čo je vlastne šikanovanie?
ŠIKANOVANIE je:







úmysel ublíţiť fyzicky alebo psychicky,
agresia jedného ţiaka alebo skupiny ţiakov,
opakované útoky,
nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou,
zahŕňa slovné poniţovanie, nadávanie, výsmech, hrubé ţartovanie, vydieranie,
obmedzovanie slobody, pohŕdanie, poškodzovanie osobných vecí, telesné napadnutie,
je právne postihnuteľné.

Pre šikanujúce deti je typická túţba dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať.
Je to zámerné pouţitie sily jedným človekom alebo skupinou, väčšinou opakovane voči
slabšiemu dieťaťu. Môţe ísť o fyzický útok, poškodzovanie vecí, nadávky a poniţovanie,
ohováranie, branie desiaty, pýtanie si peňazí atď., pričom zámienky na šikanovanie sú rôzne:
farba pleti, náboţenstvo, okuliare, obezita, akákoľvek odlišnosť od ostatných.
Šikanovanie môţeme odhaliť podľa určitých znakov, ktoré sú priame alebo nepriame.
Priame znaky šikanovania:






posmech a poniţovanie- nadávky, hanlivé prezývky, hrubé ţarty,
kritika dieťaťa,
povýšenecké príkazy, ktoré dieťa dostáva od iných detí,
naháňanie, postrkovanie, kopance,
bitky, v ktorých je jeden z účastníkov viditeľne slabší.

Nepriame znaky šikanovania:







dieťa má odreniny, modriny, škrabance, rezné rany,
je osamotené,
pôsobí smutne aţ depresívne,
je neisté aţ vystrašené, nesústredené,
má poškodené, znečistené, rozhádzané veci,
zhorší sa jeho prospech, niekedy náhle.

Stupne šikanovania:
1. stupeň:
- šikanovanie sa začína „nevinným“ odstavovaním obete z nejakej činnosti, ktoré sa prejavuje
prevaţne psychickými formami násilia – ignorovaním, prehliadaním obete, vylúčením zo
skupiny, neustálymi miernymi nadávkami, posmievaním, ohováraním a intrigovaním, braním
desiaty alebo iných vecí.
2. stupeň:
- postupne sa začína objavovať a stupňovať fyzická agresia – občasné alebo opakované
strkanie, potkýnanie, naťahovanie oblečenia, ťahanie za vlasy, podtrhávanie stoličky,
odstrkovanie, bitky, facky vyhliadnutej obete.
3. stupeň:
- v triede sa vytvorí jadro – k hlavnému agresorovi sa pridávajú ďalší, utvorí sa skupinka
dvoch alebo troch šikanovateľov, ktorí uţ postupujú systematicky a cieľavedome- s cieľom
upevňovať svoju moc a vplyv nielen na vybranú obeť, ale aj na ostatných spoluţiakov.

4. stupeň:
k agresívnej skupinke sa pridávajú ďalší a zvyšok triedy začína obeť z rôznych dôvodov
ignorovať a úplne vylučovať zo svojej spoločnosti, dokonca sa aj zúčastňovať na šikanovaní.
Šikanovanie sa v „nakazenej“ triede v podstate akceptuje ako normálne správanie
(nepísaný zákon ), začína sa šíriť po celej škole a nadobúdať kaţdodenný charakter.
5. stupeň:
- všetci rešpektujú normy „šikanovania“, agresori strácajú posledné zvyšky zábran,
šikanovanie u nich môţe nadobudnúť charakter závislosti a v škole „malej epidémie“, ktorej
riešenie si vyţaduje veľa energie, pomoc odborníkov a navyše negatívne ovplyvní aj
povesť školy.
Postup pri riešení šikanovania:
1. Zaistiť ochranu obetiam.
2. Individuálny rozhovor s obeťou, môţu povedať, napísať, nakresliť, čo sa stalo.
3. Individuálny rozhovor s agresorom, nech napíše, čo sa stalo.
4. Prediskutovať s útočníkom čo sa stalo, ako porušil pravidlá správania.
5. Nájsť vhodných svedkov /nikdy nekonfrontovať obeť a agresora!!!/.
6. Kontaktovať rodičov, rozhovor osamote s rodičom obete a rodičom útočníka.
7. Viesť o šikanovaní záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsob, častosť, príčina,
závery, postihy. Neuznávať falošné výhovorky o nehode, zo srandy, bola to iba hra a pod.
7. Ak bolo dieťa zranené, vyfotografovať zranenia.
8. Kontaktovať CPPPaP, príp. políciu.
9. Naučiť dieťa obranné stratégie.
10. Vyuţiť anonymný dotazník.

Opatrenia na riešenie situácie:
Pre obete:
a) moţno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPPPaP, vyhľadať odbornú pomoc;

b) zorganizovať skupinový program riaditeľom školy v spolupráci s CPPPaP;
c) zvýšiť informovanie rodičov.
Pre agresorov:
a) odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc;
b) výchovné opatrenia: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy
zníţenie známky zo správania, výchovná komisia;
c) preloţenie ţiaka do inej triedy;
d) odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre,
oznámenie na úrad práce oznámenie polícii, ak je podozrenie zo spáchania priestupku alebo
trestného činu.
Kontaktné adresy:


Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Kubranská 20
so sídlom Kukučínova 473 Trenčín, t.č. 032/7436152,

Telefonické kontakty:



Linka detskej istoty - Detská linka pomoci 116 111,
Linka Detskej Dôvery – telefonická poradňa pre deti a rodičov 0907/401749,

1. Hlavné ciele činnosti na školský rok 2015/2016
a) odhaľovať známky a prejavy šikanovania, diagnostikovať ho uţ v počiatkoch a nečakať na
tragédiu.
b) eliminácia porúch správania ţiakov s dôrazom na šikanovanie, agresiu, násilie medzi
ţiakmi v škole, ale aj v správaní ţiakov smerom k učiteľom školy.
c) prevencia šikanovania v škole.
d) rozvoj tolerancie medzi ţiakmi a medzi učiteľom a ţiakom.
e) spolupráca medzi učiteľmi jednotlivých predmetov.
f) nové formy práce- vyuţitie voľného času ţiakov.
g) zapojenie rodičov do diania školy.

h) spoločné akcie: škola- ţiak + učiteľ + rodič.

2. Úlohy, kompetencie, osobné predpoklady a činnosť koordinátora prevencie
Úlohy koordinátora prevencie:









poskytuje školské poradenstvo v oblasti prevencie sociálno- patologických javov,
iniciuje preventívne aktivity (v spolupráci s vedením školy),
poskytuje informácie a konzultácie ţiakom, rodičom a zamestnancom školy,
monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu výchovu,
sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými
zariadeniami a mimovládnymi organizáciami,
venuje osobitnú pozornosť ţiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou,
úzko spolupracuje s výchovným poradcom a príslušným centrom výchovnej a
psychologickej prevencie a pedagogicko- psychologickou poradňou,
permanentne sa vzdeláva.

Kompetencie koordinátora prevencie




koordinuje preventívne aktivity v škole,
vykonáva túto činnosť na základe poverenia riaditeľom školy minimálne 1 školský
rok,
vypracúva plán prevencie (v spolupráci s riaditeľom školy a výchovným poradcom).

Osobné predpoklady koordinátora prevencie





vlastným príkladom prezentuje zdravý ţivotný štýl,
je komunikatívny, kooperujúci a má organizačné schopnosti,
dokáţe riešiť krízové situácie, hraničné ţivotné momenty,
má vysokú mieru sebareflexie a predpoklady osobnostného i profesionálneho rastu.

Činnosti koordinátora prevencie







iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti
edukačného procesu,
plní úlohy poradenstva v oblasti prevencie,
analyzuje a monitoruje situáciu na škole v oblasti výskytu sociálno- patologických
javov,
všíma si ţiakov z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou,
poskytuje informácie a konzultácie ţiakom, rodičom a zamestnancom školy,
spolupracuje s výchovným poradcom.

Hlavné metódy a formy práce:




rozhovory, besedy, ankety, dotazník,
vhodné vyuţitie tém proti šikanovaniu vo všetkých vyučovacích predmetoch,
práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania,











práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www stránok s tematikou
šikanovania,
modelové situácie, hranie rolí,
organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaţe medzi triedami,
nástenky, plagáty, výstavky,
akcie organizované školou,
patronáty tried starších ţiakov nad mladšími,
prosociálna činnosť,
monitorovanie správania ţiakov,
rozhovory s rodičmi a pod.

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti ţiakov, ich schopnosti a
záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.
3. Plán činnosti koordinátora boja proti šikanovaniu:





účasť na pravidelných stretnutiach koordinátora s pracovníkmi Pedagogickopsychologickej poradne,
konzultácie s vedením školy,
pravidelné informovanie kolegov o nových poznatkoch v oblasti prevencie,
poskytovať poradenstvo rodičom, ţiakom a učiteľom.

September 2014




Vypracovanie plánu koordinátora boja proti šikanovaniu.
Na vyučovacích hodinách oboznámiť ţiakov so školským poriadkom so zvýraznením
riešenia problematiky šikanovania.
Prieskum sociálnych vzťahov, sociálnej atmosféry a súdrţnosti vo vybraných triedach
a ročníkoch prostredníctvom socioekonomického dotazníka.

Október 2014






1. október- Medzinárodný deň starších ľudí - na vyučovacích hodinách venovať
patričnú pozornosť zvyšovaniu úcty a pozornosti voči starším ľuďom.
„Šport zbliţuje“- športové aktivity.
Na triednych aktívoch informovať rodičov o opatreniach proti šikanovaniu (vnútorný
poriadok školy).
Realizácia programu rozvíjania súdrţnosti a tolerancie vo vybraných triedach školy
zakomponovaného do predmetov výchov jeden aţ dvakrát týţdenne.
Vypracovávanie projektov na tému tolerancie, súdrţnosti, akceptácie odlišností vo
vybraných vyučovacích predmetoch.

November 2014



Zavádzanie prvkov projektovej metódy a projektového vyučovania do výchovných
predmetov.
Vyuţívanie práce s internetom (výtvarná výchova, hudobná výchova, technická
výchova, etická výchova, občianska náuka, dejepis, literatúra).

December 2014




Vernisáţ projektov určená pre ţiakov, ich rodičov (z výtvarnej výchovy, technickej
výchovy, etickej výchovy, občianskej náuky, dejepisu, literatúry, geografie).
„Čas pokoja“- vianočné zvyky, ţivotné hodnoty, výzdoba tried.
Vyvesenie vybraných projektov v škole a na webovej stránke školy.

Január 2015


Pokračovanie v realizácii projektu rozvíjania súdrţnosti a tolerancie vo vybraných
triedach školy.

Február 2015


Čítanie príbehov, pozeranie videa, DVD a CD na pokračovanie, zameraných na
prevenciu proti násiliu a šikane na školách.

Marec 2015


„Som na svete rád“ – ţivotný štýl, záujmy, záľuby, škola- diskusia na triednických
hodinách

Apríl 2015


Rozhovory na tému: Zdravá a harmonická rodina - záruka pre optimálny telesný a
duševný vývin dieťaťa.

Máj 2015


Domáce násilie - prednáška pre ţiakov



„Šport zbliţuje - účelové cvičenie.

Jún 2015


Turnaj vo volejbale pod záštitou riaditeľa školy.



Vyhodnotenie plánu práce boja proti šikanovaniu.

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti ţiakov, ich schopnosti a
záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.
Plán koordinátora prevencie proti šikanovaniu je variabilný a v prípade potreby bude
upravený alebo doplnený.

Vypracovala: Mgr. Lýdia Sanetriková – koordinátor proti šikanovaniu ....................................
Schválila: PaedDr. Marcela Farkašová- riaditeľ CGŠM ...................................................
V Spišskej Novej Vsi 3.9.2015

Plán koordinátora Výchovy k manţelstvu a rodičovstvu

Rodina má nenahraditeľné miesto v sociálnom systéme a podľa kvality fungovania jej
vzťahov moţno identifikovať jej vplyv na človeka, ktorý v nej vyrástol, bol ňou
formovaný.
Výsledkom ţivota rodiny je rodičovstvo. Rodičovstvo ako jedna z najdôleţitejších
sociálnych funkcií človeka má v našej spoločnosti stále väčší význam. Rodič svojím
pôsobením na vlastné dieťa rozhoduje o osobnosti dieťaťa - budúceho človeka.
S rastom ţivotnej úrovne, vzdelania, vplyvom emancipačného a demokratizačného
procesu, vplyvom médií sa rodinné vzťahy stávajú zloţitejšími, rastú nároky na ţivotného
partnera, manţelské spoluţitie je náročnejšie, a všetko toto ovplyvňuje spôsob ţivota
rodiny.
Štatistické a iné výskumy poukazujú na vzrastajúcu rozvodovosť, častú nefunkčnosť
rodiny, neúplnosť alebo na zlé výchovné štýly v rodine a tým aj na súvislosť s
narastajúcou kriminalitou mládeţe, jej negatívnym správaním, smerujúcim často aţ k
hostilite či ľahostajnosti, arogancii či popieraním základných ľudských hodnôt. Vzrastá
tieţ agresivita mládeţe a zniţuje sa hranica vstupu do sexuálneho ţivota či k pitiu
alkoholu.
Škola má osobitné moţnosti poskytnúť systematické vzdelávanie na odbornej úrovni a
orientovať mladých ľudí na ušľachtilé hodnoty ţivota, pomôcť im zorientovať sa
v náhodných, mnohorakých informáciách z masovokomunikačných prostriedkov a z
celkového kontaktu so ţivotom.
Súčasťou pôsobenia školy je i výchova k manţelstvu a rodičovstvu a teda aj k rodine.
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu je na našej škole zacielená na rozvíjanie základných
vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v
súlade s vedeckými poznatkami a etickými a morálnymi normami v súlade s morálnym
učením Cirkvi. Tento perspektívny zámer moţno dosiahnuť prostredníctvom plnenia
nasledovných čiastkových cieľov:
- objasniť ţiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manţelstvo, rodina, sex,
- poučiť ţiakov o psychologických sociálnych aspektoch manţelstva, rodiny
a rodičovstva,
- vychovávať ţiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k priviesť ţiakov k príprave
na manţelstvo a rodičovstvo,
- vysvetliť význam dodrţiavania vernosti v manţelstve (spoločenský, morálny,
psychologický, zdravotný aspekt)
- zvýrazniť vlastnosti potrebné pre manţelstvo (tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc),
- poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa,

- objasniť sociálne, morálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva,
- pripraviť ţiakov na rolu rodiča, pritom zdôrazniť ako podmienku osobnostnú zrelosť,
poukázať na krásu rodičovstva,
- zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa,
- oboznámiť ţiakov s priebehom rodičovstva, narodením dieťaťa a jeho telesným a
duševným vývinom,
- poukázať na radosti i problémy výchovy dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine,
- oboznámiť ţiakov s prirodzenými metódami regulácie počatia,
- zdôrazniť ţiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interrupcie,
- viesť ţiakov k povinnosti postarať sa o rodičov v starobe,
- zdôrazňovať ţiakom nevyhnutnosť dodrţiavať osobnú hygienu,
- poučiť ţiakov o etike intímneho ţivota,
- upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym ţivotom a jeho vplyvom na
celkový vývin osobnosti, zdôrazniť negatíva predčasného pohlavného ţivota,
- objasniť ţiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a spôsoby prevencie,
- upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti,
- upozorniť ţiakov na najčastejšie pohlavné úchylky a nezvyčajné sexuálne správanie,
- naučiť ich odmietať akékoľvek sexuálne aktivity, ktoré nie sú v súlade s ich
presvedčením a cítením.
Význam pre výchovu k manţelstvu a rodičovstvu majú aj ďalšie predmety, najmä
občianska náuka, náboţenská výchova, biológia, besedy s odborníkmi zo spoločenskej
i odbornej oblasti – lekár, psychológ, sexuológ. Vedenie školy v spolupráci
s koordinátorom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manţelstvu a
rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese. Výchova k manţelstvu a rodičovstvu
bude obsahom aj niektorých vyučovacích hodín – biológie, slovenského jazyka
a literatúry, cudzích jazykov, telesnej výchovy, taktieţ v ostatnej školskej i mimoškolskej
činnosti; ako sú nástenky, dotazníky a ankety zamerané na informovanosť ţiakov, v účasti
na rôznych aktivitách súvisiacich s problematikou rodiny – Pochod za ţivot a pod.

Obsah výchovy k manţelstvu a rodičovstvu

1. Manţelstvo a rodina
- Vlastnosti potrebné pre manţelstvo (zdravotné a psychické predpoklady).
- Voľba manţelského partnera.
- Význam harmonického manţelstva pre zdravý vývoj dieťaťa.
- Názory na manţelstvo.
- Rozpad manţelstva - príčiny a dôsledky najmä na deti.
- Vplyv nevery na rozpad manţelstva.
- Rodina: Vzťahy, pravidlá a autorita v rodine.
- Centrum poradensko-psychologických sluţieb

2. Rodičovstvo
- Gravidita, narodenie dieťaťa. Vývoj dieťaťa.
- Výchova dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine.
- Akceptácia postihnutého dieťaťa.
- Vzťah rodič - dieťa. Krása rodičovstva. Zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa.
- Starostlivosť detí o rodičov v starobe.
- Antikoncepcia, nebezpečenstvá a riziká hormonálnej antikoncepcie, prirodzené metódy
plánovania rodičovstva.
- Interrupcia, zdravotné a psychické dôsledky umelého potratu. Význam plánovaného
rodičovstva.

3. Intímne vzťahy
- Objasnenie pojmov vzájomná príťaţlivosť, sexuálna príťaţlivosť, fyzická príťaţlivosť,
láska, romantická láska.
- Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi (chodenie, dvorenie, láska).
- Predmanţelská sexualita – riziká a následky.
- Pohlavná zdrţanlivosť. Poučenie o petingu a masturbácii.
- Pohlavné úchylky.
- Pohlavná promiskuita, jej nepriaznivé dôsledky.
- Pohlavné prenosné choroby, AIDS. Prevencia a ochrana.
- Nebezpečenstvo drogovej závislosti.
- Homosexuálne vzťahy. Lesbické vzťahy.( vo svetle učenia Cirkvi)

Časový harmonogram aktivít:

September
- príprava plánu Výchovy k manţelstvu a rodičovstvu na škole
- oboznámenie sa s problematikou manţelstva a rodičovstva vo všetkých ročníkoch
v rámci predmetov: náboţenská výchova, občianska náuka, biológia (zodpovední:
vyučujúci týchto predmetov, triedni učitelia)
- účasť ţiakov a učiteľov na Pochode za ţivot v Bratislave ako prejav úcty k ţivotu od
počatia
Október
- tvorba nástenných novín „Október – mesiac úcty k starším“ – výchovné vyuţitie
na triednických hodinách ( zodp. : triedni učitelia)
November
- príprava a priebeh kampane Sviečka za nenarodené deti ( zodpovedná: Mgr.
Marcinčinová)
- 25. november Medzinárodný deň eliminácie násilia voči ţenám (zodpovední: triedni
učitelia)
- Pamiatka zosnulých: informácie o rodinnom charaktere sviatku v rámci triednických
hodín.
December
- oboznámenie ţiakov s moţnosťami prevencie nákazy vírusom HIV/AIDS pri príleţitosti
Svetového dňa AIDS -1. december (zodpovedná vyučujúca BIO: Mgr. Valocková)
- Vianoce ako sviatok rodinnej lásky a pohody ( zodpovední: triedni učitelia, KNB)
Február
- TOLERANCIA medzi ľuďmi, učiť ţiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych
skupín, učiť ich ochrane pred sexuálnym zneuţitím
(zodp. : vyučujúci OBN, KNB)
-prednáška o činnosti misionárskych reholí, Adopcia na diaľku ( zodp.:vyučujúci KNB)
Marec
- pripomienka Medzinárodného dňa ţien (8.marec) - uvedomenie si úlohy a poslania ţien
v rámci rodiny a spoločnosti

- manţelstvo a rodičovstvo v literatúre (v rámci SJL, KNB)
- príprava a priebeh kampane Biela stuţka: Deň počatého dieťaťa (zodp.: Mgr.
Marcinčinová)
Apríl
- aktualizácia nástenky s tematikou zdravého ţivotného štýlu a prevencie infekčných
prenosných chorôb pri príleţitosti Svetového dňa zdravia
- Deklarácia práv dieťaťa – beseda ( zodp. vyučujúci OBN)
Máj
- pripomienka DŇA MATIEK ( 2. májová nedeľa) – zodpv: Mgr. Marcinčinová
- 15. máj – Svetový deň rodiny
- tvorba ďakovných pohľadníc pre mamy ( v rámci UKL: zodp. Mgr. Sanetriková)
Jún
- Deň detí – spoluorganizácia dňa pre deti s Domom sv. Jozefa Charitas ( zodp. Mgr.
Marcinčinová)

Počas celého školského roka sa všetci vyučujúci budú snaţiť riebeţným výchovným
pôsobením zvyšovať emočnú inteligenciu ţiakov, učiť ich tvorivej rodinnej diskusii,
umeniu klásť otázky a počúvať odpovede, umeniu zodpovednosti za seba a svoje konanie,
umeniu pomoci iným a lásky k ľuďom, umeniu predchádzať konfliktom a umeniu riešiť
ich asertívne a s mierom.
Priebeţne sa budú organizovať besedy, mítingy, prednášky, celoškolské podujatia,
filmové predstavenia na podporu plnenia úloh VMR, zapájať do tejto činnosti ţiakov,
nechať ich prezentovať svoju šikovnosť a kreativitu v tejto tematike.
Aktuálne reagovať na ponuky inštitúcií a osloviť ich, vyuţiť ich činnosť pre výuku a
výchovu k danej tematike v našej škole.

Vypracovala: Mgr. Jana Marcinčinová
Dňa: 4. 9. 2015
Schválila riaditeľka školy: PaedDr. Marcela Farkašová

