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

 

Dátum:   18.06.2019 /utorok /         

Miesto:   kúpalisko Margita - Ilona, športový areál 

Personálne zabezpečenie: Vedúci OŢaZ:  Mgr. Ivana Libutková            

                                              Pedagogický dozor:  

                                               II.A trieda               Ing. Karvašová, Mgr. 

        II.B  trieda               Ing. Bónová 

                                               II.C  trieda              Mgr. Libutková 

                                   

Oblečenie a vybavenie žiakov:  športové oblečenie a obuv, zabezpečenie 
v prípade zlého počasia (pršiplášť, dáţdnik...),občerstvenie (desiata, voda...), 
plavky, uterák, krém na opaľovanie, šiltovka, preukaz poistenca, vreckové  

 

Finančné zabezpečenie:   2,50€ vstup na kúpalisko, cestovný lístok na MHD 0,60€  

  

Časový harmonogram:  

 

8.00 Zraz v telocvični SOŠ 

8:00- 8:15 Otvorenie, organizačné pokyny, poučenie  

o bezpečnosti a ochrane zdravia s dôrazom na presun po 
cestných komunikáciách 

8:15- 9:30 Presun na kúpalisko Margita - Ilona 

9:30- 12:30 - súťaţe a hry vo vode, na suchu 

-  volejbal, futbal 

-  voľné kúpanie 

V prípade, ţe chce ţiak ostať po 12:30 na kúpalisku, musí 
priniesť písomný súhlas rodiča! 

Nezabudnúť vyhlásiť sa z obeda! 

12:30-12:45 Presun na autobus 

12:45 Cesta MHD do Levíc 

 

KURZ JE POVINNÝ PRE VŠETKÝCH ŢIAKOV II. ROČNÍKOV.  
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Pre ţiakov, ktorí sa nezúčastnia OŢaZ 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 od zákonného zástupcu. 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Ivana Libutková  

                       učiteľ TŠV, vedúca kurzu OŢaZ                          

 

 

 

 

                                                                                  Schválila :  Ing.  Eva Sleziaková 

                                                                                               riaditeľka školy 


