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Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Rodičovstvo ako jedna z najdôležitejších sociálnych funkcií človeka
nadobúda v našej spoločnosti stále väčší význam. Rodič je činiteľ, ktorý
v najväčšej miere rozhoduje o osobnosti dieťaťa - budúceho človeka.
Rodina teda zostáva významným a nenahraditeľným životným
prostredím a výchovným činiteľom v našej spoločnosti.
Úlohy
V rámci plnenia Národného akčného programu
Dohovor o právach dieťaťa
- rešpektovanie názorov dieťaťa
- poskytnúť informácie deťom zamerané na prevenciu závislosti od alkoholu,
tabaku a drog
V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2008-2011
- uskutočňovať besedy
V zmysle Národného programu duševného zdravia
- realizovať besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia
- Svetový deň zdravia
- Týždeň boja proti stresu
- Svetový deň prevencie HIV/AIDS
- Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- Svetový deň nefajčenia
V rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi
- realizovať besedy o rizikách práce v zahraničí a prevencií pred neľudským
zaobchádzaním a otrockou prácou
V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam
- zapájať žiakov do aktivít v mimo vyučovacom procese

Ciele výchovy na 1. a 2. stupni základnej školy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných
vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v
súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.
 objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina,
 poučiť žiakov o psychologických sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a
rodičovstva
 vychovávať žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k priviesť žiakov k
príprave na manželstvo a rodičovstvo,
 poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa,
 objasniť sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva,
 pripraviť žiakov na rolu rodiča, pritom zdôrazniť ako podmienku osobnostnú
zrelosť,
 poukázať na krásu rodičovstva,
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 zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa,
 oboznámiť žiakov s priebehom rodičovstva, narodením dieťaťa a jeho telesným a
duševným vývinom,
 poukázať na radosti i problémy výchovy dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine,
 oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich
vplyvom na zdravotný stav, zoznámiť ich aj s prirodzenými metódami regulácie
počatia,
 viesť žiakov k povinnosti postarať sa o rodičov v starobe,
 zdôrazňovať žiakom nevyhnutnosť dodržiavať osobnú hygienu,
 poučiť žiakov o etike intímneho života,
 upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym životom a jeho
vplyvom na celkový vývin osobnosti, zdôrazniť najmä negatíva predčasného
pohlavného života,
 objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a spôsoby
prevencie,
 upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti,
V kompetencii každého učiteľa je v akom rozsahu a ako bude realizovať úlohy a ciele
VKMaR.

Obsahová náplň práce koordinátora Výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých
predmetov. Význam pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu majú aj ďalšie
predmety, najmä občianska náuka, biológia, etická výchova, prírodoveda. Vedenie
školy v spolupráci s kontaktným učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu
výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Povinnosti koordinátora:
1. Smerom k vedeniu školy:
 Predložiť plán práce školy v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu
2. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom:
 Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi
 Dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CVPP ohľadom problémového
správania žiakov v uvedenej oblasti
3. Smerom k rodičom:
 Zvyšovať informovanosť rodičov o správnom reagovaní a spôsobe ako
rozprávať so svojimi deťmi o sexuálnej oblasti
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Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu:
1.
2.
3.
4.

Manželstvo a rodina
Rodičovstvo
Intímne vzťahy
Zásady zdravého života

1. Manželstvo a rodina
Vlastnosti potrebné pre manželstvo (zdravotné a psychické predpoklady).
Voľba manželského partnera.
Význam harmonického manželstva pre zdravý vývoj dieťaťa.
Názory na manželstvo.
Rozpad manželstva- príčiny a dôsledky najmä na deti.
Vplyv nevery na rozpad manželstva.
Rodina. Vzťahy, pravidlá a autorita v rodine.
Centrum poradensko-psychologických služieb.
2. Rodičovstvo
Gravidita, narodenie dieťaťa. Vývoj dieťaťa. Výchova dieťaťa v úplnej a neúplnej
rodine. Akceptácia postihnutého dieťaťa. Vzťah rodič- dieťa. Krása rodičovstva.
Zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa. Starostlivosť detí o rodičov v starobe.
Antikoncepcia, dostupné prostriedky a metódy. Interrupcia, zdravotné a psychické
dôsledky interrupcie. Význam plánovaného rodičovstva.
3. Intímne vzťahy
Objasnenie pojmov vzájomná príťažlivosť, fyzická príťažlivosť, láska, romantická
láska.
Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi (chodenie, dvorenie, láska.
Pohlavná zdržanlivosť.
Pohlavné prenosné choroby, AIDS. Prevencia a ochrana.
Nebezpečenstvo drogovej závislosti.

4. Zásady zdravého života
Zásady zdravého života- hygiena tela, fyzické a sociálne aspekty zdravia.
Zachovanie zdravia závisí do istej miery od schopnosti robiť správny výber
a zodpovedne konať.
Význam sociálnych zručností- presné a výstižné vyjadrovanie, schopnosť vypočuť
mienku iných v diskusii, odhaľovať a riešiť problémy, asertívne správanie,
sebaovládanie a iné.
Zdravé sebavedomie a sebaúcta človeka
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Plánované aktivity:
september
Príprava plánu Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na škole
Hygiena- hygienické návyky, hygiena v triede, osobná hygiena
Oboznámenie sa s problematikou manželstva a rodičovstva vo všetkých ročníkoch
v rámci predmetov: Etická výchova, Občianska výchova, Biológia, Prírodoveda
(zodpovedný vyučujúci týchto predmetov)
Október
Mesiac úcty k starším .Svetový deň seniorov.
Zvyšovanie úcty žiakov voči starším osobám.
November
Človek a svet – vedieť sa presadiť v rôznych situáciách.
20. november Medzinárodný deň boja proti fajčeniu - deň bez fajčenia, alkoholu a
iných škodlivín.
December
Oboznámenie žiakov s možnosťami prevencie nákazy vírusom HIV/AIDS pri
príležitosti Svetového dňa AIDS (1. december )
Vianočné podujatia - maľovanie a vystrihovanie čižmy pre Mikuláša.
Vianočná výzdoba tried, tvorivosť žiakov.
Pošta Ježiškovi –ŠKD želanie pre niekoho, koho mám rád/a na vlastnoručne
zhotovenej pohľadnici,
Január
V zdravom tele zdravý duch -zimné radosti -guľovačka, sánkovačka.
Antikoncepcia
Február
Láska- prejav lásku a vďaku svojim najbližším.
Valentínky - pozdrav pre priateľa/ku ,VV
Marec
Uvedomenie si úlohy a poslania žien v rámci Medzinárodného dňa žien (8.marec)
Manželstvo a rodičovstvo v literatúre (v rámci SJL vo všetkých ročníkoch)
Mesiac knihy – Viesť žiakov vhodnými metódami k čítaniu kníh. Návšteva knižnice,
Apríl
Aktualizácia nástenky s tematikou zdravého životného štýlu a prevencie infekčných
prenosných chorôb pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl)
Možnosti trávenia voľného času v kruhu rodiny.
Máj Poslanie matiek k Dňu Matiek (8. mája)
Význam a poslanie rodiny v rámci Medzinárodného dňa rodiny (15. mája)
Jún
Deň detí a ich práva (1.júna)
Dôležitosť otca pri výchove – Deň otcov (15. júna)
Deň detí – športové aktivity, školská akcia.
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