
KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA

sa bude konať pre všetkých žiakov tretích ročníkov Súkromnej strednej umeleckej 
škole  vo Zvolene nasledovne: 

12. september 2017 (utorok): 

Triedy:   

                  
               3.A                                 .................................................
               3.B                                 .................................................
                     
                     
        Začiatok kurzu:   9.00 pred zimným štadiónom vo Zvolene
Obsahová náplň:  - výstup na Pustý hrad

                                - akcia prebehne v rámci európskeho týždňa športu
 a je registrovaná na www.tyzdensportu.sk
                         

                               – pobyt v     prírode spojený s     poznávaním flóry a     fauny a     
okolia Zvolena
                                – praktické precvičovanie topografie a     určovanie azimutu v     
teréne              

13. september 2017 (streda):

                                         
                Začiatok kurzu:    7.50hod v škole

Obsahová náplň:   
 - beseda s p. inšpektorom Jozefom Michalíkom, Mestská polícia Zvolen, koordinátorom
 prevencie kriminality mesta Zvolen

 - teoretická príprava rozdelená do troch 
                                 sekcií:   – zdravotnícka príprava, prvá pomoc
                                              –signály CO, evakuácia a     ukrytie obyvateľstva, 
prostriedky       
                                                protichemickej ochrany jednotlivca

                                              –topografia a     orientácia v     prírode                        



                                

14. september 2017 (štvrtok):

Začiatok kurzu:  9.00 na priehradnom múre zvolenskej priehrady (konečná autobusov  
MHD Sekier)
Obsahová náplň:  - turistický pochod do obce Slatinka, ktorá má byť zatopená
 v prípade realizácie vodného diela SLATINKA
                            –pobyt v     prírode spojený s     poznávaním unikátnej flóry a     fauny 
a     okolia Zvolena
                              –ochrana prírodného a     životného prostredia, poznávanie turist. 
značiek
                             –organizovaný presun žiakov školy formou turistického pochodu 
náučným chodníkom okolo zvolenskej (Môťovskej ) priehrady do dediny Slatinka 

Poznámky:
·Účasť všetkých žiakov 3. ročníkov je povinná! 

-     Každý deň sa bude konať prezentácia žiakov a pedagogický dozor zapíše chýbajúcich
       žiakov do triednej knihy 
-     Do triednych kníh sa zapisuje „Kurz na ochranu života a     zdravia“ 

·Triedny učiteľ poskytne pred začatím kurzu 1x menný zoznam žiakov na evidenciu
dochádzky ( dozorkonajúcim kolegom ).

·

Pokyny pre pedagogický dozor
·dôsledne dodržiavať bezpečnostné pokyny pri presunoch a pochodoch
·dbať na slušné správanie žiakov na verejnosti
·poučiť žiakov, aby nosili vhodnú obuv, odev, čiapky, okuliare,

      v     prípade nepriaznivého počasia plášte do dažďa, dáždniky a     nepremokavú 
obuv

·upozorniť ich na možnosť používania, opaľovacích,     ochranných a     repelentných
prípravkov ako možnú ochranu pred slnkom a     hmyzom

Kurz sa uskutoční za každého počasia

vo Zvolene 05.09.2017

                              
                  Ing. Mariana Hriňová                                               Mgr. Z. Balkovič

             riaditeľka SSUŠ vo Zvolene                                                           vedúci kurzu


