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Správa koordinátora prevencie drogových závislostí a iných 
sociálno-patologických javov za školský rok 2014-2015

Koordinátor prevencie: RNDr. Bernarda Luptáková

Naša škola v šk. roku 2014/2015  plnila úlohy v súlade s Národným programom boja proti 
drogám. Aktívne sme spolupracovali s KPZ v Trenčíne a s CPP a P Trenčín.
Do programu sa zapojili pedagogickí pracovníci, žiaci, rodičia, polícia .

V šk. roku 2014/2015 sme sa aktívne zapojili do projektu : „Vieme že...“ (program boja proti 
zlu, nenávisti...) - tento projekt je  realizovaný v Etickej výchove v dvoch skupinách.
V rámci mesiaca boja proti závislostiam sme zorganizovali besedu: Trestnoprávna
zodpovednosť a drogy pre študentov prvého ročníka : 1.A,1.B, s Mgr. D.
Adámikovou z KPZ v Trenčíne.

V mesiaci december v spolupráci s pracovníkmi KPZ v Trenčíne sme pripravili
v rámci prevencie ochrany zdravia besedu a praktické ukážky nebezpečnej manipulácie so 
zábavnou pyrotechnikou pre študentov prvého ročníka,1.A 1.C,1.D.

V apríli sa študenti nášho gymnázia 2. D a 1.C zúčastnili otvorenia Celoštátnej putovnej 
výstavy s protidrogovým zameraním a besedy s tematikou boja proti závislostiam.
V spolupráci so psychológmi s CPP a P sme zrealizovali rad besied  (február, marec, apríl,  
jún) a psychologických cvičení zameraných na odbúravanie stresu ,asertivitu,  toleranciu, 
ochranu zdravia pod názvom Zdravý životný štýl našej mládeže.
 V tomto projekte budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku. Do projektu bola 
zapojená 2.D trieda.
Naše  študentky z 2. D sa 5. 6 .2015 zúčastnili dobrovoľníckej  činnosti počas 15. ročníka 
kampane BELASÝ MOTÝL- osveta o ochorení svalová dystrofia.

Tématikou drog, zdravého životného štýlu sa zaoberali študenti aj v referátoch,
projektoch pripravených v rámci projektového vyučovania na hodinách biológie v 2 a 3 
ročníku , na biologickom seminári v 3.ročníku, v rámci projektového vyučovania na hodinách
chémie a chemického seminára v 3. ročníku v mesiacoch január,  máj
 a jún.

V Trenčíne 12.6.2015                                  RNDr. Bernarda Luptáková



Dodatok: vzhľadom na dlhodobú PN p. Adamíkovej  sa nepodarilo zorganizovať niektoré 
plánované besedy: Obchodovanie s bielym mäsom a dokončiť rad besied  Drogy 
a trestnoprávna zodpovednosť v triedach 1.C,D E.


