
Správa 

o činnosti v rámci projektu Zdravá škola 

za 1. polrok školského  roka  2011 – 2012 

 

 

      -     aktualizovali sme plán činnosti na nový školský rok podľa projektu ŠPZ, 

      -     oboznámili sme ţiakov 1. ročníka v rámci triednických hodín s moţnosťami činnosti            

             na našej škole, 

- zabezpečili sme dodrţiavanie zdravej výţivy a pitného reţimu pre ţiakov 

a pracovníkov našej školy v 3 bufetoch na všetkých pracoviskách a s ponukou teplých 

obedov v školskej jedálni, 

- zapojili sme ţiakov do krúţkovej činnosti s vyuţitím vzdelávacích poukazov, 

- spolupracujeme s okresnou organizáciou Červeného kríţa  

- navštívili sme výstavy výtvarných prác v HZOS, 

- navštívili sme vranovské múzeum so ţiakmi 1.ročníka, 

- v rámci Dňa otvorených dverí sme pripravili výstavy prác ţiakov a zabezpečili, 

kultúrny program s módnou prehliadkou, pripravili sme aj výstavku prípravy 

a stolovania zdravej výţivy 

- zúčastnili sme sa študentského večierka pre ţiakov 1.ročníka, 

- zorganizovali sme exkurziu do Košíc do múzea voskových figurín a Dómu sv. Alţbety 

- ţiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili   cvičenia na ochranu ţivota a zdravia,  

- pravidelne sa snaţíme skrášľovať a ochraňovať pracovné a ţivotné prostredie, 

- starostlivosť o kvety na chodbách – Ţipajová a Tomková 

- končiace triedne kolektívy zorganizovali stuţkové slávnosti, 

-     pracovníci sa zúčastňujú relaxačných cvičení v rámci upevňovania telesného      

            a duševného zdravia, 

- zúčastnili sme sa náborových akcií v základných školách pre ţiakov 9. ročníka 

s prezentáciou odborov v našej škole a s prehliadkou modelov pre odbor odevný 

dizajn 

 

Prihlásili sme sa do celoslovenskej súťaţe Módna línia mladých v Prešove s 9 kolekciami,  

na ktorých aktívne pracujú Pavlečková, Koščová, Dučaiová, Sipská a Jurkaninová.  

Súťaţ sa uskutoční 13.apríla 2012 v Prešove. 

 

Pripravujeme akciu Deň zdravia –  spolu s výstavkou súťaţe zručnosti všetkých odborov, 

v spolupráci s MUDr.Pyţemovou, pracovníčkou Štátneho zdravotného ústavu, s meraním 

krvného tlaku 

 

 

 

 

 

  

Vypracovala: Ing. Pavlečková Eva 

                       koordinátorka pre ŠPZ 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


