
Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok 

 

Účelové cvičenie "Ochrana života a zdravia" pre 1. ročník - 1. cvičenie 
 

 

 Na základe prípisu MŠSR č. 916/2002 - 4 a jeho novelizácie sa uskutočňuje "Cvičenie na 

ochranu života a zdravia". 

 

Termín: 6.9.2017                          Vedúci cvičenia:  Mgr. Igor Vanko 

 

 

                                                                               Inštruktori :  

Triedy:  I.A        -     18 žiakov                              Ing. Anna Kyseľová 

              I.B         -     17 žiakov                             Ing. Gabriela Hazuchová 

                   

            

                      

Rozsah: 6. hodín 

Miesto konania: Kalvária - Hrabovo 

Zraz : na nádvorí školy na Sládkovičovej ulici 104 

Trasa presunu : SOŠ-P – Strelnica - Kalvária – Hrabovo – nám. A.Hlinku 

 

Cieľ cvičenia:  Učivo má humánne – charitatívne zameranie s rozvíjaním vlastností orientujúcich 

sa na prácu v prospech iných ľudí. Hlavnou úlohou učiva je vytvárať a 

podporovať záujem o zdravotnícku prípravu, riešenie mimoriadnych udalostí 

CO, o pohyb a pobyt v prírode a ochranu prírody a poznávaciu činnosť, 

technické činnosti a športy s brannou tematikou. 

 

Obsah účelového cvičenia: 

 

1. Zdravotnícka príprava:  -     všeobecné zásady prvej pomoci 

- zásady ošetrenia rany 

- druhy a použitie zdravotníckeho materiálu (ukážky) 

- stabilizovaná poloha 

- prvá pomoc pri rôznych druhoch krvácania (precvičovanie) 

- poruchy dýchania, dusenie, PP 

- masáž srdca, (ukážka) 

 

2. Riešenie mimoriadnych udalostí – CO 

- dielčie časti opatrení školy v CO podľa metodických smerníc 

platných pre CO 

- organizácia CO v škole 

- výdaj PIO, precvičovanie 

- varovné signály – vyhlasovanie, činnosť 

- typy úkrytov 

 

3. Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody: 

- praktické určovanie svetových strán podľa prírodných javov 

- praktická orientácia podľa mapy  

- orientácia v teréne podľa buzoly 



- určovanie azimutov 

- orientácia podľa mapy a buzoly (precvičovanie) 

- zisťovanie vlastného stanovišťa 

 

4. Technické činnosti a športy : 

                                              - zdolávanie prekážok v teréne 

                                              - hod granátom na cieľ 

                                                

 

 

 

Časový harmonogram  cvičenia: 

 

 

7.30
  

7.50
 

8.00
  -  

12,30
 

 

12.30 

 

- nástup pred budovou školy na Sládkovičovej, pod vedením určeného dozoru 

- oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi, cieľom a obsahom cvičenia 

- presun žiakov na určené miesta, činnosť na stanovištiach s obsahovou   

   náplňou cvičenia 

- vyhodnotenie a ukončenie cvičenia na námestí A. Hlinku 

 

 

 

Výstroj žiakov: turistické oblečenie, tvrdá obuv, desiata, čaj 

Príprava žiakov: na triednických hodinách 

Príprava inštruktorov: v kancelárii učiteľov TSV  6.9.2017  o 7.15 hod.  

Materiálne zabezpečenie: lekárnička, dlahy, obväzy, buzoly, papiere, ceruzky, mapy, predpisy 

CO 

 

 

 

Vypracoval:  Mgr. Igor Vanko 

 

 

V Ružomberku  30.08.2017    

 

    

 

                                                                                 Schvaľuje:     .................................. 

            Mgr. Vladimír Pančík 

                                       riaditeľ SOŠP 


