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Aktivity v rámci programu ´Škola bez nenávisti´ 
na mesiac apríl 2020 

 
 

 
Webstránka ŠBN / Instagram gjarbeznenavisti- využitím moderných 
technológií  šíriť povedomie o zapojení školy  do programu  ŠBN, ktorého 
cieľom je podporiť prevenciu šikany, kyberšikany, nenávistných prejavov, 
ľudských a občianskych práv na základných a stredných školách. - všetci  
 
Z:  žiaci z realizačného tímu ŠBN      T: priebežne 
Michael McLean II.C / K. Dorková, D. Volentierová, Sofia Vašková II.A 
           
 
Knižnica – zoznam kníh k danej problematike na Instagrame 
gjarbeznenavisti  
 
Z: Mgr. Majirošová, žiaci z realizačného tímu ŠBN  T: priebežne 
K. Hodasová, V. Navrátilová, A. Goč-Matis III.D 

 

Psychológ na GJAR - projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a 
žiakov umožňuje zabezpečiť implementáciu princípov inkluzívneho 
vzdelávania na GJAR.  Škola je miestom, kde trávime počas roka veľa času, 
snažíme sa rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, talenty, obohacovať svoje 
vedomosti. Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy to nie je možné. 
Trávime čas síce doma, no nie vždy je to jednoduché. Je dobré, ak sa v 
takýchto chvíľach máme na koho obrátiť. 

Školský psychológ poskytuje poradenstvo žiakom, učiteľom a zákonným 
zástupcom, pomáha s prekonávaním ťažkostí aj v tomto náročnom období. 
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať nášho školského 
psychológa na adrese psycholog@gjar-po.sk . 

Školský psychológ spolupracuje so školským tímom ´Škola bez nenávisti´  
GJAR. 
   

Z: vedenie GJAR, PaedDr. J. Markovičová            T: 16. 4. 2020 
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*aktivita sa z dôvodu karantény presunula na školský rok 2020/2021 
 

 

*Výstava – cieľom výstavy je upriamiť pozornosť na tému šikanovania, 
prejavov intolerancie v školách. Má pomôcť žiakom, rodičom a učiteľom 
zvládať a riešiť problém šikany v školách.  Hlavným prínosom výstavy je 
prevencia šikanovania a kyberšikanovania v školách a má za cieľ rozvíjať u 
detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a súdržnosť v 
triede – realizačný tím ŠBN - žiaci   
 
Z: Mgr. Žáková, Mgr. Papcunová   T: priebežne 
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