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psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobra-
linka.sk/,  

• sprístupňovať deťom informácie o právach dieťaťa so zameraním na problematiku násilia 
a o možnostiach pomoci v rámci Týždňa boja proti šikane, prostredníctvom Schránky dôvery 
a zverejnením vyššie uvedených kontaktov. 
 

Bezpečnosť a prevencia  

• Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 –2023  
Priority/odporúčania:  

• monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní žiakov a príznaky šikanovania využívaním rôz-
norodých diagnostických nástrojov; odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických 
javov a uplatňovať účinné prostriedky na ich elimináciu. Informovať bezodkladne zákonných zástup-
cov žiakov o výskyte problémového javu v správaní žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu.  

• zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného ri-
zikového správania a u PZ a OZ ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej nerie-
šenia v súlade so smernicou, 

• v súčinnosti CPPPaP spolupracovať na programoch prevencie šikanovania a vyhotovovať zápis 
o riešení šikanovania v súlade so smernicou č. 36/2018 a organizovať preventívne aktivity, 

• zvýšiť informovanosť a osvetu v školách v oblasti najčastejších prejavov obchodovania s deťmi: 
sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše,  

• v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 rea-
lizovať besedy a preventívne kampane s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizi-
kách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a ot-
rockou prácou,  

• oboznamovať žiakov o linkách pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, 

• realizovať prevenciu radikalizmu a extrémizmu vo výchovno-vzdelávacom procese,  

• v spolupráci s KC v Pavlovciach nad Uhom organizovať besedy zamerané na Obchodovanie s ľuďmi. 
 
Kybernetická bezpečnosť a kyberšikana  

• Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 

• Európsky rámec digitálnych kompetencií  

• Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030  

• Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)  

• Program informatizácie školstva do roku 2030 a nadväzujúci Akčný plán  

• Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028  

• Akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023  

• Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore  

• Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 – 2025  

• Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021-2028  
Priority/odporúčania:  

• spolupracovať so spoločnosťami zaoberajúcimi sa kybernetickou bezpečnosťou pri zvyšovaní pove-
domia u žiakov o počítačovej kriminalite,  

• vkladať tému kyberbezpečnosti a bezpečného správania sa na internete do všetkých predmetov (ce-
lospoločenská téma), nielen do predmetu Informatika,  

• využiť detské vzory (napr. influencerov) a rovesnícky prístup s cieľom efektívnej prevencie počítačo-
vej kriminality a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti,  

• uplatňovať transdisciplinárny prístup pri ochrane žiakov a zamestnancov školy pred počítačovou kri-
minalitou (zapojiť sociálneho pedagóga, učiteľa informatiky, psychológia, príslušníka Policajného 
zboru a pod.).  

 
Digitalizácia  

• Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030  

• Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) – vízia Európskej komisie v oblasti vysokokvalit-
ného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania v Európe.  
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Priority/odporúčania:  

• vytvárať priaznivé podmienky a motivovať učiteľov na implementáciu inovačných pedagogických me-
tód s využitím digitálnych učebných zdrojov a digitálnych nástrojov vo vyučovaní všetkých predmetov, 
ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné,  

• venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií detí, žiakov a učiteľov, 
vrátane kybernetickej bezpečnosti.  

 
Zdravie a pohyb  

• Akčný plán prevencie obezity 2015 – 2025 vychádza z Národného programu prevencie obezity.  
Priority/odporúčania:  

• umožniť deťom využívať športoviská v areáli školy pred alebo po vyučovaní a počas prestávok a pod-
porovať deti a žiakov v aktívnom transporte do a zo školy a vytvárať vhodné podmienky pre odloženie 
bicykla, kolobežky alebo skateboardu, 

o Týždeň zdravej výživy, 

o Týždeň zdravia, 
o Školská športová olympiáda, 

o Rozšírenie vyučovania telesnej výchovy v predmete šport v 5. – 9. ročníku. 

• zvyšovať atraktivitu telesnej a športovej výchovy prostredníctvom moderných metód výučby, 

• uplatňovať princípy aktívnej školy, 

• podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného štýlu a trvalo 
udržateľného správania, 

• v súvislosti s Akčným plánom prevencia obezity podporovať aj: 

o vzdelávanie žiakov v oblasti zdravej výživy a životného štýlu, 
o správny pitný režim a znížiť príjem sladených nápojov,  
o zvyšovanie konzumácie mliečnych výrobkov a čerstvého ovocia a zeleniny. 

 
Prevencia radikalizmu a extrémizmu  

• Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 – nadväzuje na Koncepciu boja proti 
extrémizmu na roky 2015 – 2019  

Priority a odporúčania: 

• Realizovať prevenciu radikalizmu a extrémizmu vo výchovno-vzdelávacom procese. 
 

Finančná gramotnosť a podnikateľské zručnosti  

• Národný štandard finančnej gramotnosti – okrem finančných tém integruje aj spotrebiteľskú výchovu, 
protikorupčnú výchovu, výchovu k podnikaniu, ako aj výchovu proti podvodom pri využívaní verejných 
zdrojov. 

Priority/odporúčania:  

• podporovať rozvoj finančnej gramotnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2 do školského vzdelávacieho programu.  
 

13. NÁRODNÉ PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 
1. Bezpapierová škola 
2. Program Školské ovocie 
3. Program Školské mlieko 
4. Projekt Strom života 


