
ADAPTAČNÝ  KURZ ŽIAKOV  
1. ROČNÍKA 

 
Termín konania:    3. – 5. september 2019 
 

Organizačné pokyny a vysvetlivky ku skratkám: 
 

B1-  blok:  „Efektívne učenie" 

 problémy prechodu žiakov so ZŠ na SŠ,  

 učebné štýly, učebné postupy,... 

 odbúravanie stresu, riešenie problémov  mladých ľudí,... 
 

          Lektorka:  Mgr. Aneta Sekáčová, PhD. - sociálna pedagogička  -  Súkromné centrum špeciálno-  

                                 pedagogické poradenstvo v Žiline 

                               PhDr. Čičmancová, koordinátorka prevencie 

          Miestnosť: učebňa č. 020 

 

 

B2 - blok  „Trestnoprávna zodpovednosť" 
 
 

 PREDNÁŠKA A DISKUSIA na tému "Trestný a priestupkový zákon"  

Lektorka:  ppor. Benická Marcela, príslušníčka   Mestskej polície v Žiline 

      Prednášky budú prebiehať v malej aule č.127 .          

      Do malej auly odvedú žiakov  tí učitelia , ktorí mali   so žiakmi  poslednú aktivitu podľa rozpisu.  

      Žiaci budú na prednáškach bez učiteľského dozoru. 

 

          

B3 - zdravotný blok  

 rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti správania sa v krízových a mimoriadnych situáciách , 

 základné techniky 1.pomoci,  

 predchádzanie nebezpečným situáciám, sebaobrana,  

 uvedenie do zásad zdravej životosprávy a  duševnej hygieny, relaxácia, 

 výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu, prevencia obezity. 

    
  Lektorka: PhDr. Lacináková, zdravotníčka školy 
  
  Miestnosť:  učebňa č.219 
 
 



 
 

B4 - športový blok:  „Možno sa budeme aj trochu báť“  
 
 

                AKTIVITA S FYZICKOU  ZÁŤAŽOU  JE ZAMERANÁ NA ROZVOJ SEBADÔVERY: 
 

 je určená aj pre "nešportovcov" ako adrenalínový druh zábavy a netradičný zážitok, 

 každý žiak je pod neustálym dozorom skúseného inštruktora, ktorý mu radí, pomáha, prípadne fyzicky 

vypomôže, 

 všetky materiály používané v Gillaréne Žilina sú certifikované a podliehajú pravidelnej kontrole, 

 používajú sa celotelové úväzky, dvojité zaistenie a ochranné prilby, 

 pre samotnou aktivitou dostanú všetci účastníci inštruktáž a absolvujú praktický nácvik na zemi. 

 do priestorov Gillarény si žiaci prinesú športovú obuv a športový odev, 

 
 

B5 – blok:  „Poznaj  okolie svojej školy a mesto Žilina“ 
 

 Prechádzka po meste spojená s odborným výkladom učiteľa 

 DOPORUČENÁ TRASA:  
 
SPŠS  - Školská jedáleň – Jazyková škola  – Mariánske námestie  - Nemocnica s poliklinikou – Plaváreň – Krajská 
knižnica- Bulvár -   SPŠS 
 
Zodpovedajú: triedni  a zastupujúci triedni učitelia 
 
 

 

B6- blok:  „ŽŠR sa predstavuje...“ 
 

 ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA informuje o svojej činnosti a prezentuje svoje aktivity,... 
 

  Zodpovedá: Mgr. Bolo a  členovia ŽŠR 
 
 
 

B7- blok: „Výchovné a kariérové poradenstvo“ 
 

 1.ČASŤ: 
 ciele výchovného poradenstva v SPŠS Žilina, 

 ponuka aktivít výchovnej poradkyne, 

 Linka dôvery v škole a jej funkcia. 
 

Zodpovedá: RNDr. Frťalová, výchovná poradkyňa 
 
2.ČASŤ: 

 systém štúdia na SPŠS, teoretické a praktické vyučovanie, 

 výber voliteľných predmetov a vzdelávacích oblastí študijného odboru staviteľstvo, 

 ukončovanie štúdia – základné informácie. 
 

Zodpovedá:   Ing. Okániková – ZRŠ 
 

 



 

B8- blok: „Mladí ľudia vo svete“ 
 

 ĽUDSKÉ PRÁVA A  OBCHODOVANIE S ĽUĎMI 

(znaky obchodovania s ľuďmi, obmedzovanie osobnej slobody,  tipy na bezpečné cestovanie do 

zahraničia, praktické informácie o sprostredkovaní práce či pracovnej dohode, študentské mobility, 

Erazmus, užitočné kontakty v prípade núdze) 

Lektorka: Mgr. Viera Szabová, Slovenské národné centrum pre ľudské práva, Bratislava 

 
 

TH - blok triednických hodín podľa plánu triedneho  učiteľa 

 Zodpovedajú: triedni učitelia 

 trieda  I.A –  Ing. Játy, PhD.  

 trieda  I.B – Mgr. Kulihová 

 trieda  I.C –  Mgr. Sabová 

 trieda  I.D – Ing. Kucharová    

 trieda  I.G –  Ing. Mikolášiková         

  

 

Vo štvrtok   5.9.2019 počas triednickej hodiny  budú žiaci dostávať učebnice podľa pokynov Mgr. Bučkuliakovej 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 27.8.2019                                                       RNDr. Elena Dorovská, ZRŠ 
                                                                                                  


