
Hodnotiaca správa školského zdravotníka za školský rok 2020/2021 

 

 Počas celého školského roka 2020/2021 pedagógovia  našej školy dbali o bezpečnosť 

a ochranu zdravia žiakov pri práci, výchove a vzdelávaní a viedli žiakov k dodržiavaniu zásad 

osobnej hygieny. V škole bola  dostatočne zabezpečená hygiena učenia – striedanie pracovného 

režimu a prestávok  a tiež zdravého prostredia - svetlo, teplo, čistota, vetranie. Pedagógovia 

a žiaci rešpektovali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a plnili si povinnosť prekrytia 

horných dýchacích ciest respirátormi a rúškami. Taktiež dbali o zvýšenú hygienu a dezinfekciu 

rúk.  

 V priebehu celého školského roka 2020/2021 sme sa zúčastňovali  na školských 

a športových podujatiach, viedli sme lekárničku a podieľali sa na kontrole stavu a dopĺňaní 

lekárničky podľa potreby. Taktiež bola vedená evidenciu úrazov a ich ošetrení. V tomto 

školskom roku došlo k štyrom ľahkým úrazom, čo bolo následne ošetrené a zaznamenané.  

  V našej škole sme sa počas posledného aprílového týždňa venovali téme Starostlivosť 

o osobnú hygienu.  Prezentácia a náučné videá priblížili žiakom všetko čo je dôležité pre 

osobnú hygienu, čo bolo pre nich veľkým prínosom a zároveň aj  veľkou motiváciou k tomu, 

aby si hneď aj precvičili techniku umývania rúk podľa  prezentovaného  videozáznamu.    

Okrem uvedenej školskej akcie sa výchove a starostlivosti o osobnú hygienu venujú aj 

pedagógovia a triedni učitelia pri každodennej práci so žiakmi a to počas celého školského roka 

a zvlášť v tejto pandemickej situácii. Naši žiaci sa v tomto smere neustále a nepretržite 

zdokonaľujú. 

 Dňa 13.6.2021 sme sa v našej škole venovali Prvej pomoci na tému Obväzová technika. 

Keďže krvácanie je jedným z najzávažnejších a najnebezpečnejších poranení, kedy krv vyteká 

z narušených tkanív a ciev, je nesmierne dôležité reagovať na situáciu rýchlo a správne 

zvoleným postupom v ošetrovaní zabrániť vykrvácaniu. K uvedenej téme boli žiakom 

sprostredkované  informácie a videozáznam o tom, ako sa majú zachovať a čo majú robiť pri 

poraneniach a pri krvácaní, aby nedošlo k ohrozeniu života. 

Prezentovaná téma žiakov zaujala, o čom svedčila aj ich spolupráca, sústredenosť  

a usilovnosť. Taktiež obohatila  žiakov a to nie len o  teoretické poznatky prvej pomoci, ale aj 

o praktické skúsenosti,  ktoré môžu byť v kritických životných situáciách veľkým prínosom 

a záchranou ľudských životov.  

Pre žiačky OU sa v našej škole konala prednáška na tému Vývoj a výchova dieťaťa, dňa 4. 

mája 2021. Prednáška bola zameraná na vývoj dieťaťa, starostlivosť a hygienu novorodenca 



a osobnú hygienu matky. Prezentovaná téma žiačky zaujala o čom svedčila ich sústredenosť 

a spolupráca. Osvojené vedomosti budú pre žiačky veľkým prínosom v bežných životných 

situáciách. 

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom za zvýšenú pozornosť a starostlivosť o čistotu 

a osobnú hygienu žiakov, ktorú prejavujú pri každodennej práci so žiakmi počas celého 

školského roka. 
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