
 
Realizácia projektu „Zdravá škola“ 

 
 
 
  Každá škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva a vychováva mládež, by mala mať na zreteli 
nielen svoje základné poslanie , ale aj zdravie žiakov, pedagógov a všetkých pracovníkov školy. 
Pretože život nemôže byť odtrhnutý od prostredia, vzdelanie a výchova by mali zahŕňať otázky 
týkajúce sa pochopenia nášho miesta v prírode a našej zodpovednosti voči nej. Certifikát MZ 
a MŠ SR o zaradení do národnej siete ŠPZ získala naša škola v roku 1999. 
Ciele projektu: 

• starostlivosť o zdravie detí a zamestnancov školy, 
• humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, 
• zlepšovanie životného prostredia, 
• prevencia pred negatívnymi celospoločenskými javmi. 

 
Úlohy vyplývajúce z projektu Zdravá škola: 

1. Spolupráca s výchovným poradcom školy, s psychológom, špeciálnym pedagógom, 
s triednymi učiteľmi, s rodičmi. 

2. Súťaže žiakov orientovať na rozvoj ich talentu, nadania a efektívne využívanie 
voľného času. 

3. Vytvárať neohrozené prostredie v triedach a na chodbách. Dbať na vhodnú 
estetickú výzdobu tried a priestorov školy. 

4. Realizovať učivo Ochrana človeka a prírody podľa upravených učebných osnov. 
5. Zvýšenú pozornosť venovať prevencii drogových závislostí a koncepcii výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu. 
6. Dbať o dôslednú realizáciu Deklarácie práv dieťaťa a aktívne ochraňovať deti pred 

nepriaznivými javmi v škole. 
7. Primeraným spôsobom viesť žiakov k aktívnemu osvojeniu si vzťahu k prírode 

a rešpektovaniu ekologických zásad. 
 

Jednotlivé úlohy sú rozpracované v mesačných plánoch v priebehu školského roka. 
Náplň projektu je bohatá, so zameraním na splnenie stanovených cieľov. Realizujú ju ľudia, ktorí 
šíria myšlienky zdravia vo svojej každodennej práci. 
 
Koordina čná rada: 

Daniela Suchaničová, Mgr. 
Anna Kelevedžievová, Mgr. 
Róbert Jankanič, Mgr. 
Ľubomír Spišák, Mgr. 
Jana Antolová, Ing.  
Emília Sušinková 
Anna Gojdičová 
Silvia Smetanková, RNDr. - koordinátor prevencie drogovej závislosti. 

 
Celoro čné úlohy: 

Zasadnutia koordinačnej rady. 
Zasadnutia školského parlamentu. 
Hodnotenie čistoty a úpravy tried. 
Hodnotenie úrovne podávania stravy a kultúry stolovania žiakov. 
Prezentovať výtvarné práce na témy  zdravie, Deň Zeme, mliekostroj. 
Prispievať do školského časopisu. 
Využívať relaxačné cvičenia na hodinách TV a na TH v priestoroch klubovne. Dokúpiť 
pomôcky. 
Využívať spoločnú plaváreň pre učiteľov v čase po vyučovaní. 



September 2005 
• Výzdoba školy izbovými kvetmi:  

               Zodpovední: Spišák - vestibul, 
   Suchaničová - 1. poschodie 
   Sušinková - prízemie 
   Vyučujúce technických prác - medziposchodia 

• Zvolať predsedov tried do žiackeho parlamentu na stretnutie s pani riaditeľkou. 
Zodpovedná: Kelevedžievová 

 
 
Október 2005  

• Beseda so zubným lekárom pre žiakov 1. ročníka. 
Zod.: triedne učiteľky Rothová, Kelevedžievová 

• 10.10. - Svetový deň duševného zdravia. Beseda so psychológom pre žiakov 6. r., 
v novembri - 7.r., v januári - 8.r., vo februári - 9.r. 
Zod.: Spišák 

• Krpaťák pre žiakov 5.r. pripravia žiaci 8.r.  
Zod.: triedni učitelia Šlechtová, Smetanková 

• Na triednických hodinách realizovať ovocno-zeleninovú párty.  
Zod.: triedni učitelia 

 
November 2005  

• 19.11. - Svetový deň prevencie týrania detí. Beseda pre učiteľov so zástupcom 
centra pre týrané deti. 
Zod.: Spišák 

• 30.11. - preteky v plávaní. 
Zod.: Jankanič, vyučujúci TV 

• Stonožka na vlastných nohách pre žiakov 1. - 4.r.  
Zod.: Patlevičová,triedni učitelia 1.-4. ročníka  

• Beseda s MUDr. Stracenskou pre žiakov 7. - 9.r. na tému: “Starostlivosť o pleť 
v puberte.“ 
Zod.: Spišák, triedni učitelia 

 
December 2005  

• Súťaž o najkrajšiu vianočnú a zimnú výzdobu tried. 
Zod.: triedni učitelia 

• 6.12. - stretnutie s Mikulášom pre žiakov 1. - 4.r. 
Zod.: Patlevičová, triedni učitelia 

• Burza medovníkov. 
Zod.: Kelevedžievová v spolupráci so Zväzom včelárov v SP. 

• Kapustnica pre učiteľov. 
Zod.: koordinačná rada 

 
Január 2006 

• Fašiangový karneval. 
Zod.: rodičovská rada, hry pripravia žiaci 9.r. 

• Zápis do prvého ročníka. 
Zod.: vyučujúci 1. - 4.r. a výtvarnej výchovy 

 
Február 2006  

• 14.2. - Valentínska pošta 
Zod.: Suchaničová 

 
 
 



Marec 2006   
• 23.3. - Svetový meteorologický deň. Návšteva meteorologickej stanice v SP pre 

žiakov 4.r.  
Zod.: triedni učitelia  

• Volejbal pre učiteľov O pohár riaditeľky školy. 
Zod.: koordinačná rada  

 
Apríl 2006  

• 4.4. - Deň narcisov. Dobrovoľná zbierka na ligu proti rakovine. 
Zod.: Suchaničová 

• 7.4. - Svetový deň zdravia. Na triednických hodinách čistiť studničky a ochraňovať 
prírodu. 
Zod.: triedni učitelia 

• 22.4. - Deň Zeme. Zber papiera. 
Zod.: Suchaničová 

 
Máj 2006  

• 8.5. - Medzinárodný deň ČK. Účasť HMZ I., II. na okresnej súťaži.  
Zod.: Suchaničová 

 
Jún 2006  

• 1.6. - diskotéka. 
Zod.: rodičovská rada, triedni učitelia 

• 21.6. - Deň kvetov. Darovať kvet najobľúbenejšiemu učiteľovi. 
Zod.: Kelevedžievová. 

• Triatlon pre žiakov 1. - 4.r. 
Zod.: Suchaničová, Jankanič, Kurty 

• Deň hier pre učiteľov. Zod.: koordinačná rada 
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