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Interná smernica k prevencii šikanovania – príloha školského poriadku č.7. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Riaditeľka PSŠ F. Hanáka Prievidza vydáva túto smernicu, ktorou určuje jednotný postup pri prevencii 

a pri zistení akýchkoľvek prejavov šikanovania na škole . 

Podkladom na jej vydanie bola Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov, 

ktorú vydalo MŠ VVaŠ SR. 

Čl.2 

Prevencia šikanovania 

Prevencia šikanovania  sa realizuje počas výchovno-vzdelávacieho procesu, počas prestávok, počas 

mimoškolských aktivít. Realizujú ju všetci vyučujúci formou výchovy, formou preventívnych aktivít 

(napr.triednické hodiny), počas aktivít, ktoré pripravuje koordinátor prevencie. 

Čl.3 

Koordinátor prevencie 

Koordinátora prevencie určuje riaditeľka školy pre každý školský rok a schvaľuje plán preventívnych 

aktivít, ktoré koordinátor predkladá vedeniu školy v termíne do 15.septembra každého školského 

roku. 

 Vyhodnotenie plánu činnosti a účinnosti preventívnych aktivít predkladá koordinátor do 5.júla po 

ukončení školského roku. 

Koordinátor prevencií zabezpečuje informovanosť rodičov, resp. zákonných zástupcov o téme 

šikanovania a o cestách nahlasovania podozrení na šikanu, resp.kyberšikanu  na webovom sídle 

v školy v samostatnej sekcii https://www.piaristi-pd.sk/2017/03/13/informacie-koordinatora-

prevencii/ 

Čl.4 

Triedny učiteľ 

Triedny učiteľ na začiatku školského roku preukázateľne informuje žiakov svojej triedy a zákonných 

zástupcov žiakov na prvom rodičovskom združení o preventívnych aktivitách školy, konkrétne: 

- Poskytne kontakt na koordinátora prevencií (mailový) a upozorní ich na webové sídlo 

koordinátora https://www.piaristi-pd.sk/2017/03/13/informacie-koordinatora-prevencii/ 

- Zoznámi ich so školským poriadkom, osobitnú pozornosť pri tom venuje ustanoveniam, ktoré 

sa týkajú pravidiel správania detí a žiakov a postihovania akýchkoľvek prejavov šikanovania 

- Informuje ich o pravidlách používania informačno-komunikačných technológií v priestoroch 

školy (mobilných telefónov, tabletov, počítačov a iných IKtechnológií) 

https://www.piaristi-pd.sk/2017/03/13/informacie-koordinatora-prevencii/
https://www.piaristi-pd.sk/2017/03/13/informacie-koordinatora-prevencii/
https://www.piaristi-pd.sk/2017/03/13/informacie-koordinatora-prevencii/
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Čl.5 

Povinnosti pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov pri podozrení a pri 

prejavoch šikanovania detí a žiakov 

Všetci zamestnanci školy sú povinní oznámiť akékoľvek podozrenie zo šikanovania riaditeľke školy 

alebo príslušnému  zástupcovi riaditeľky školy a bezodkladne riešiť, zároveň obeti poskytnúť pomoc. 

Zanedbanie tejto povinnosti sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny. 

Všetci zamestnanci zároveň dbajú na zachovanie dôvernosti informácií. 

Čl.6 

Riaditeľ školy 

a) Určuje členov komisie na zabezpečenie odborného postupu pri riešení šikanovania v zložení:  

- triedny učiteľ,  

- učiteľ, ktorý ohlásil prípad šikanovania 

- koordinátor prevencie 

- školský psychológ 

- školský špeciálny pedagóg 

b) vedie evidenciu ohlásených prípadov šikanovania 

c) je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že sa žiak  dopustil 

šikanovania alebo opakovane páchal priestupky v súvislosti so šikanovaním. 

Členovia komisie uvedenej v bode a) pri podozrení na šikanovanie spolupracujú s rodinou obete 

a s rodinou agresora. 

 

Záverečné ustanovenie 

1. S touto smernicou budú  oboznámení všetci zamestnanci  školy na pedagogickej rade (pedagogickí 
a odborní zamestnanci) a na porade úseku TEČ (nepedagogickí zamestnanci) 

2. Interná smernica bude prístupná všetkým zamestnancom školy a je záväzná od 1.9.2019. 

3. Interná smernica 7/2019 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 30.8.2019 a na porade 
úseku TEČ dňa 30.8.2019. 

 
 
 
 
 
                       RNDr. Viera Beňová 
                            riaditeľka školy 
 
 
V Prievidzi, 22.8.2019 


