
 

ZŠ/SŠ: .......................................................................................................................................... 
Názov a adresa školy 

 

 

 

                                                  CPP Zuzkin park 10,  040 11  Košice 

                                                  Odd. poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 

                                                   787 16 11, 0911 030 930 

                                                   prevenciazuzkinpark@gmail.com  

 

 

 

Žiadosť o spoluprácu v oblasti selektívnej a indikovanej prevencie 
 

 

Preventívne  programy pre žiakov ZŠ a SŠ (formou sociálneho učenia) 

□ Výcvik rovesníckych aktivistov v prevencii závislostí (látkových, nelátkových). 

□ Výcvik rovesníkov - dôverníkov v prevencii šikanovania. 

□ Ako ostať duševne zdravý (program podpory duševného zdravia a zdravého životného 

štýlu). 

□ Kybernetická bezpečnosť (prevencia rizík virtuálneho prostredia). 

□ Inovatívny program WOWW na skvalitnenie vyučovacieho procesu.  

□ Budovanie pozitívnej klímy v triednom kolektíve. 

□ Práca v triede s problémovými vzťahmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

□ Podpora sociálneho zdravia žiakov a soft skills (rozvoj životných zručností - 

interakcie, komunikácie, empatie, asertivity, resiliencie). 

□ Prevencie sexuálne rizikového správania, výchova k partnerstvu a rodičovstvu.      

□ Prevencia obchodovania s ľuďmi a rizík práce v zahraničí.                                                                                                                                                                                         

□ Následné supervízne stretnutia k základným programom. 

 

Preventívne  programy pre učiteľov ZŠ a SŠ (formou sociálneho učenia) 

□ Program Hra ako skrytá pedagogická príležitosť. 

□ Budovanie pozitívnej klímy v triede. 

□ Program „Ako ostať duševne zdravý“. 

□ Program rozvoja sociálnych kompetencií. 

 

 

Pre školy, ktoré nedisponujú školským psychológom alebo školským sociálnym pedagógom 

ponúkame naďalej jednorazové preventívne aktivity (zážitkovou, interaktívnou formou 

prezenčne aj online) 

□ Prevencia a ochrana duševného a emočného zdravia, manažment stresu a emócii. 

□ Prevencia rizikového správania vo virtuálnom prostredí, kybernetická bezpečnosť. 

□ Prevencia závislostí (látkových, nelátkových). 

□ Prevencia šikanovania, kyberšikanovania, intolerancie a iných foriem diskriminácie. 

□ Prevencia obchodovania s ľuďmi a rizík práce v zahraničí. 

□ Prevencia rizikového správania v rovesníckych, kamarátskych a partnerských 

vzťahoch. 

□ Prevencia HIV/AIDS a sexuálne rizikového správania. 
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Uveďte doterajšie realizované postupy univerzálnej prevencie so žiakmi Vašej školy na: 

 

1. Prvej podpornej úrovni (realizované triednym učiteľom, pedagógom): 

 

 

 

 

 

 

2. Druhej podpornej úrovni (realizované Školským podporným tímom – školským 

psychológom, školským sociálnym pedagógom, školským liečebným pedagógom): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

............................................................                      ….............................................................. 

    podpis školského koordinátora/                             podpis riaditeľa ZŠ/SŠ a pečiatka školy 

  Školského podporného tímu ZŠ/SŠ                        

 

 

 

 

Kontakt na školského koordinátora/Školský podporný tím: 

Telefón (školský, popr. osobný): 

E-mail (školský, osobný): 

 

 

 



CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE 

Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e,  787 16 11, 0911 030 930 

  prevenciazuzkinpark@gmail.com, www.cppke.sk  
 

Súhlas zákonného zástupcu žiaka/žiačky 
 

........................................................................................................................................ 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu 

 

 

Súhlasím so zaradením svojho syna/dcéry: ................................................................................. 
                                                                                Meno a priezvisko  

 

1.  Do programu CPP: 

▪ Rovesnícky výcvik                                                                               áno  –  nie 

▪ Skupinová práca zameraná na vzťahy v triednom kolektíve               áno  –  nie 

 

2.  S poskytnutím správy zo skupinových stretnutí vedeniu školy (podľa potreby)                                                                                                                   

                                                                                                                              áno  –  nie 
 

 

V Košiciach dňa ..........................................            .............................................................. 
                                                                                           podpis zákonného zástupca 

 

 

 

 
 

 

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE 

Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e,  787 16 11, 0911 030 930 

  prevenciazuzkinpark@gmail.com, www.cppke.sk  
 

Súhlas zákonného zástupcu žiaka/žiačky 
 

........................................................................................................................................ 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu 

 

 

Súhlasím so zaradením svojho syna/dcéry: ................................................................................. 
                                                                                Meno a priezvisko  

 

1.  Do programu CPP: 

▪ Rovesnícky výcvik                                                                               áno  –  nie 

▪ Skupinová práca zameraná na vzťahy v triednom kolektíve               áno  –  nie 

 

2.  S poskytnutím správy zo skupinových stretnutí vedeniu školy (podľa potreby)                                                                                                                   

                                                                                                                              áno  –  nie 
 

 

V Košiciach dňa ..........................................            .............................................................. 
                                                                                           podpis zákonného zástupca 
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