„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky“.

Projekt: Prevencia kriminality
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra
Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na
znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a
elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie
kriminality v médiách. Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny
a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za
účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.
Názov projektu: Život je len jeden – riešení viacero
Cieľom projektu je upriamiť pozornosť žiakov a študentov v spolupráci s rodičmi, lektormi,
Centrom Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Policajným zborom a
dobrovoľníkmi zo Zlatých Moraviec prostredníctvom rôznych aktivít (napr. vzdelávacieho
alebo športového charakteru) na zdravý spôsob života. Zároveň cieľavedome, komplexne
a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Aj droga
spútava človeka a bez pomoci sa však nedokáže vrátiť späť. Aj preto študenti stredných škôl
v Zlatých Moravciach takýmto spôsobom povedia svoje spoločné „NIE“ užívaniu všetkých
typov drog a formou preventívnych aktivít (napr. športová, dramatická, umelecká činnosť,
tanečné skupiny, atď.) budú prezentovať efektívne trávenie voľného času.
Čiastkové ciele:
Eliminácia sociálno-patologických javov u žiakov gymnázia vo veku od 14 do 19 rokov
C1 – znižovanie miery vandalizmu a inej protispoločenskej činnosti, napr. obchodovanie
s drogami, ľuďmi
C2 – zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov – eliminácia šikanovania na škole
C3 – zvyšovanie miery zaangažovanosti žiakov do spoločenského života
C4 – zvyšovanie miery informovanosti o rizikách užívania drog a iných návykových látok
C5 – uprednostňovanie zdravého životného štýlu
C6 – efektívnejšie využívanie voľného času prostredníctvom športovej činnosti

Popis projektu
Naše aktivity by sme chceli zamerať na tri oblasti:
1.Oblasť spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Mestskou políciou, Policajným zborom a inými lektormi – realizácia besied, zážitkových
sedení na témy:
Mne sa to nemôže stať- prevencia proti únosu a zneužívanie mladých ľudí, riziká a formy
únosov, obchodovania s ľuďmi – deti, mladé ženy a muži - zabezpečí: Mestská polícia Zlaté
Moravce
Aby nám bolo spolu lepšie ... kyberšikana – fenomén modernej doby – ochrana detí
a mládeže proti rôznym formám týrania cez internet a mobilný telefón – zabezpečí MsP Zlaté
Moravce
Správaj sa normálne - Trestno-právna zodpovednosť – predchádzanie kriminálnej činnosti;
škola bez agresivity, krádeží, šikanovania, diskriminácie, vandalizmu, informácie
o zodpovednom prístupe k svojmu životu i životu ostatných – zabezpečí: Policajný zbor
Nitra, Mestská polícia Zlaté Moravce
Neohrozuj – ale pomáha, – informácie a praktické ukážky činnosti záchrannej služby a prvej
pomoci v rôznych hraničných situáciách – zabezpečí: lekár a žiaci zdravotníckeho krúžku
Život je len jeden – zvyšovanie miery informovanosti o nebezpečenstvách drogovej
závislosti, znižovanie miery užívania drog a iných návykových látok (cigarety, alkohol,
marihuana) – zabezpečí: klinický psychológ Bratislava
Drogový pes- prehliadka práce kynológov – predchádzanie kriminálnej a inej
protispoločenskej činnosti, zabezpečí KR PZ Nitra
Kurz bojových umení – karate /umenie kata/ - ukážky a aplikovanie teoretických poznatkov
v praxi, zabezpečí: predseda karate klubu
2.Oblasť venovaná vzdelávaniu dobrovoľníkov - PEER aktivisti 2 – finančné zabezpečenie
vzdelávania; 2.cyklus – školenia PEER aktivistov a ich práca v skupinách pod vedením
psychologičiek, zabezpečí: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Zlaté Moravce
3.Oblasť venovaná voľno-časovým aktivitám žiakov:
Zvíťazíme športom – loptové a spoločenské hry, finančné zabezpečenie na ceny pre žiakov;
zabezpečí: pedagógovia gymnázia
Clever minds- popoludnie spoločenských hier, finančné zabezpečenie na ceny pre žiakov;
zabezpečí: pedagógovia gymnázia
Týždeň boja proti kriminalite a drogám: Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a
nezákonnému obchodovaniu s nimi: Európska komisia volá po celoeurópskom zákaze
syntetickej drogy 5-IT výstava výtvarných a literárnych prác (básne, úvahy, recenzie,
kaligramy, komixy, fotografie) a premietanie prezentácií, krátkych videofilmov, spotov
žiakov
Tvorba rodostromu školy – prezentácia každej triedy /fotografia, klíma v triede, kooperácia,
spolupráca) – zabezpečí: pedagógovia gymnázia

Deň hudby – čajové popoludnie spojené s vystúpenie našich žiakov navštevujúcich Základnú
umeleckú školu
zabezpečí: pedagógovia gymnázia

Realizácia projektu máj – december 2017
Máj – vstupný dotazník, vyhodnotenie
Jún – výstava práca žiakov k Medzinárodnému dňu boja proti kriminalite a boja proti
drogám
Jún – športový deň – súťaže žiakov – volejbalový turnaj tried – učitelia vs. žiaci 6, mixový
volejbalový turnaj,
Jún - stolnotenisový turnaj,
Jún - šachový turnaj, zumba
Júl, august - plážový volejbal žiakov
September – november - besedy, zážitkové sedenia s pracovníkmi CPPPaP v Zlatých
Moravciach, príslušníkmi MsP a PZ v Nitre, psychológmi, lekármi
September- november – súťaž volejbalových dvojíc o pohár riaditeľky školy
Október – florbalový turnaj
September - športový maratón (tanec, aerobik, fit lopty)
November - Výstupný dotazník
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Život je len jeden - riešení viacero
Jún
volejbalový turnaj tried, mixový volejbalový turnaj
šachový turnaj
zumba
kurz sebaobrany a bojových umení
plážový volejbal žiakov
výstava prác žiakov k Medzinárodnému dňu boja proti kriminalite a boja proti drogám
Jún-september
kreatívne práce žiakov (básne, komiksy, leporelá)
Jún-október
zdravotná príprava
September-november
besedy s PEER aktivistami
September
športový maratón (tanec, aerobik, fit lopty)
stolnotenisový turnaj
koncert s protidrogovou tematikou
Október
florbalový turnaj
December
Mikulášska akadémia
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