
Plán 
2.účelového cvičenia pre 1.ročník 

 
 
 
Termín: 26.06.2018 
 
 
Účasť: Účelového cvičenia sa zúčastnia všetci študenti prvého ročníka.Študenti so zmeneným 
zdravotným stavom plnia úlohy primerané k ich diagnóze. 
Účelové cvičenie sa uskutoční za každého počasia,preto je potrebné mať vhodné oblečenie a 
obuv. 
 
 
 
Cieľ:Cieľom účelového cvičenia je pomocou konkrétných činností vykonaných v škole,počas 
presunu a v teréne,rozšítiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti zdravotníckej 
prípravy,pobytu a pohybu v prírode a ochrany prírody,civilnej ochrany, dopravnej výchovy a 
ekológie. 
 
 
 
Miesto a činnosť:Žilinský lesopark Chrasť(práca na stanovišťiach) 
                             V prípade zlého počasia na stanovištiach v telocvični SPŠS 
 
Trasa presunu:SPŠS –hotel Slovakia-Športová hala-Carrefour-Lesopark Chrasť.  
 
Vedúci cvičenia: Mgr. František Volcer 
 
Zúčastnené triedy a pedagogický dozor: 
 1.A  Ing. Mikulová 
 1.B  Ing. Meriačová 
 1.C  Mgr. Mihová 
 1.D  Mgr. Mesarč 
 1.E  Ing. Wesserle 
 1.F  Mgr. Rovňaniková 
       
Inštruktori: 
Zdravotná príprava : Mgr. Eva Kotvasová 
Riešenie mimoriadnych udalostí - Civilná ochrana : Mgr. Ondrej Podolinský 
Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody: Mgr. Dušan Kuric  
 
 
Časový harmonogram: 
 
07:50 – zraz: SPŠ stavebná Žilina – školské ihrisko 
08:00 – odchod tried: po pochodovej osi do lesoparku Chrasť 
09:15 – 12:45 – práca na stanovištiach 
12:50 – odchod z lesoparku 
13:20 – vyhodnotenie účelového cvičenia pri Športovej hale 



 
l.Obsahový štandard - Zdravotná príprava 
Zdokonalenie sa v poskytovaní prvej pomoci 
- poruchy dýchania, masáž srdca 
- stabilizačná poloha 
-šoky a protišokové opatrenia 
 -základná obväzová technika 
             
Výkonový štandrad: 
-popísať hlavné príčiny šoku 
-ukázať ako ukladáme postihnutého do stabilizovanej polohy 
 
 
2.Riešenie mimoriadných udalostí – civilná ochrana 
  -  evakuácia 
  -  prostriedky individuálnej ochrany PIO 
  -  úkryty, typy úkrytov 
 
     
Výkonový štandard: 
  -objasniť pojmy civilnej ochrany  ukrytie a evakuácia 
  -uviesť akým spôsobom sa žiaci dozvedia a o evakuácii 
  -vymenovať varovné signály   
 - vymenovať typy úkrytov 
    
 
 
3.Pohyb  a pobyt v prírode a ochrana prírody 
   - turistická vychádzka 
 
4.Technické činnosti a športy: 
-   informácie o športovej streľbe 
 
Počas plnenia kurzu platí školský poriadok , pedagogický dozor  zodpovedá za správanie žiakov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   V Žiline dňa : 18.06. 2018                                                                        Schválil  riaditeľ školy                                                           
                                                                                                           Ing. Jozef Ďuriník 
 


