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Organizačné zabezpečenie účelového cvičenia na ochranu života a 
zdravia - OŽaZ pre študentov I. ročníka v  šk. roku 2018/2019 

 

Dátum:    20.06.2019 / štvrtok /          

Miesto:   futbalový štadión, plaváreň/mestský park 

Personálne zabezpečenie: Vedúci OŢaZ:  Mgr. Ivana Libutková            

                                              Pedagogický dozor:  

                                               I.A  trieda               PaedDr. Karafová 

        I. B  trieda               Ing. Ganecz 

                                               I.C  trieda               Mgr. Martišková 

                                   

Oblečenie a vybavenie žiakov:    

športové oblečenie a obuv, pokrývka hlavy- šiltovka, občerstvenie/pitný reţim (desiata, 
VODA!!!...), zabezpečenie  v prípade zlého počasia(pršiplášť, dáţdnik...), karta poistenca, 
vreckové   

Financie:   1,50 (vstup na plaváreň) 

 

Časový harmonogram:  

 

8.00 Zraz v telocvični SOŠ 

8:00- 8:10 Otvorenie, organizačné pokyny, poučenie o bezpečnosti 

8:10- 8:45 Presun na futbalový štadión v Leviciach - prechádzka 

8:45- 11:00 Rozdelenie do 5. skupín na stanovištia 

Stanovištia:  

1. stanovište- medzitriedny futbalový turnaj   Z: Ing. Ganecz 

2. stanovište- hod granátom na cieľ   Z: Mgr. Libutková 

3. stanovište- preťahovanie lanom   Z: Mgr. Martišková 

4. stanovište- poskytovanie 1. pomoci, Sofia Trhanová 1.B 
(SČK) 
5. stanovište- frisbee- lietajúci tanier – PaedDr. Karafová 

 

11:00- 12:00 1 skupina - plaváreň Levice 

2 skupina- presun do mestského parku,  občerstvenie zmrzlinou  

12:00- 12:30 Ukončenie účelového cvičenia - návrat do školy na obed  

(v prípade, ţe sa ţiak nestravuje v škole - doniesť písomný 
súhlas rodiča a vyhlásiť sa z obeda!  

 

KURZ JE POVINNÝ PRE VŠETKÝCH ŢIAKOV I. ROČNÍKOV.  
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Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia OŽaZ bude určený náhradný termín a  program 
riaditeľkou školy.  

V prípade váţnych zdravotných dôvodov(lekárske vyšetrenie a podobne), prosíme túto 
skutočnosť nahlásiť vedúcej OŢaZu p. Libutkovej vopred a predloţiť triednemu učiteľovi 
lekárske ospravedlnenie resp. ospravedlnenie neúčasti od zákonného zástupcu. 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Ivana Libutková 

                       učiteľ TŠV a vedúca OŢaZ                            

 

 

                                                                          

           

                                                                            Schválila :  Ing.  Eva Sleziaková 

                                                                                                riaditeľka školy 

                                                                                                       


