
Hodnotiaca správa školského zdravotníka za školský rok 2021/2022 

 

 Počas celého školského roka 2021/ 2022  bola v našej škole 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 a dbali o zvýšenú hygienu a dezinfekciu rúk.  

Keďže situácia s koronavírusom neutíchala, tak sme sa v našej škole počas 25. 

školského týždňa venovali uvedenej téme. Podotkli sme, že aj naďalej bude nevyhnutné 

dodržiavať hygienické opatrenia, aby sme predišli nakazeniu a zdravotným problémom.  

Počas prvého májového týždňa sme sa venovali téme Osobná hygiena, kde sme 

priblížili žiakom všetko, čo je dôležité pre osobnú hygienu. Dňa 11.5.2022 sa  pre 1. stupeň 

našej školy konala akcia na tému Kliešť- prenášač chorôb. Bližšie sme si povedali 

o nebezpečenstve a chorobách, ktoré spôsobujú kliešte a taktiež tomu, ako kliešťa správne  

odstrániť. Okrem teoretických informácií si každý žiak vyskúšal imitované odstránenie  

kliešťa pinzetou.  

Dňa 12.5.2022 sa žiaci druhého stupňa našej školy venovali téme „Obväzová technika“. 

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

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

skúsenosti,  ktoré  im môžu byť v kritických situáciách veľkým prínosom. 

Žiaci Odborného učilišťa  sa  dňa  9.6.2022 venovali téme  Prevencia proti kliešťom.  

V priebehu školského roka 2021/2022 sme sa zúčastňovali  na školských a športových 

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

potreby. Taktiež bola vedená evidenciu úrazov a ich ošetrení. V tomto školskom roku došlo 

k trom ľahkým úrazom, čo bolo následne ošetrené a zaznamenané. Jednej žiačke bolo 

nevoľno- odpadla.  Rodičia žiačky ju urýchlene prevzali a následne absolvovali lekárske 

vyšetrenie.  

Okrem uvedených akcií aj pedagógovia našej školy dbali počas celého školského roka 

o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pri práci, výchove a vzdelávaní a viedli žiakov 

k dodržiavaniu zásad osobnej hygieny. 
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