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Plán činnosti koordinátora prevencie prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu 

a ostatných foriem intolerancie je vypracovaný na základe školského zákona č. 245/2008, plánu 

práce školy pre šk. rok 2016/2017, pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 2016/2017 

a z dokumentu  Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019. 

Aktivity, besedy a prednášky uvedené v pláne činnosti koordinátora, sú zostavené primerane 

schopnostiam a zručnostiam  žiakov našej školy.  

Hlavnou úlohou koordinátora je:  

- systémovo uplatňovať tvorivo-humanistický model, v ktorého centre pozornosti je žiak, 

jeho potreby a záujmy,  

- vytvárať prostredie, kde sa vyučujúci a žiaci budú cítiť emocionálne v pohode, 

- v spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity  a koordináciu  prevencie 

ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi, 

- monitorovať správanie sa žiakov a ich zmeny s cieľom predchádzania akýchkoľvek 

prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem 

intolerancie, 

- realizovať programy v oblasti prevencie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatných foriem intolerancie, 

- zvyšovať informovanosť rodičov o prípadných prejavoch rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie, 

- realizovať individuálne poradenstvo pre rizikových žiakov, 

Ciele činnosti koordinátora: 

- stimulovať formovanie osobnosti žiakov, 

- predchádzať všetkým formám rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu 

a ostatných foriem intolerancie, 

- dodržiavať práva dieťaťa a vytvárať priateľskú atmosféru v škole a v triede,    

- formovať odmietavý postoj k prejavom  rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatných foriem intolerancie, 

- uvedenými metódami naučiť žiakov vyjadrovať svoje názory a postoje.  

  

Primárna prevencia  

- poskytovať preventívno-výchovné konzultácie rodičom, informovať žiakov, zákonných 

zástupcov o preventívnych programoch organizované školou, monitorovať 

a analyzovať situáciu v škole z hľadiska prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatných foriem intolerancie, 

Sekundárna a terciárna  prevencia 

- poskytnúť metodické materiály učiteľom a  žiakom, organizovať besedy a prednášky, 

monitorovať správanie sa  žiakov. 



September 

- do tematických plánov zapracovať tému zvyšovania povedomia o prejavoch rasizmu 

a extrémizmu, 

- prednáška: Medzinárodný deň mieru  21.09. (1. a 2. ročník).  

 

 

Október  

- beseda k téme: Rasizmus, 

- film o prejavoch rasizmu: Je to iba vietor – Csak a Szél (6. ročník),   

- Svetový deň bez násilia 10.10. 

November 

- Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu, 

- Medzinárodný deň tolerancie 16.11. (3. ročník). 

December 

- prednáška na tému: Xenofóbia (9. ročník), 

- Deň ľudských práv 10.12., 

- film „Rozbitý svet“ (7. ročník). 

 

Január 

- Svetový deň mieru – beseda s prezentáciou, 

- aktivita „Poďme krok dopredu“ (ŠT),  

- film o prejavoch rasizmu: Je to iba vietor – Csak a Szél (8. ročník).   

 

Február 

- Svetový deň sociálnej spravodlivosti 20.02., 

- beseda na tému: Extrémizmus.  

 

Marec 

- Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, 

- beseda: „Prečo som ku tebe taký ...“ (9. ročník). 

 

 



Apríl 

- extrémizmus na internete (7. ročník), 

- film: „Rozbitý svet“ (6. ročník). 

Máj 

- návšteva pamätného miesta popravených osôb.   

Jún 

- Deň najlepších priateľov 08.06., 

- vyhodnotenie činnosti za celý školský rok. 

 

Plán činnosti koordinátora prevencie prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu 

a ostatných foriem intolerancie sa v priebehu školského roka môže dopĺňať. 

 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Magdaléna Polcová   

V Moldave nad Bodvou, 09.09.2016  

 

 

 

 

 

 

 


