
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava 

List pre rodičov  

Milí rodičia, v minulom školskom roku naša škola získala titul  Škola priateľská k deťom v rámci 

projektu UNICEF, podporovaného ministerstvom školstva. Aj v tomto školskom roku 2016/2017 sme 

sa do projektu zapojili. Pomocou stanovených kritérií projekt vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu 

práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogický i nepedagogický personál škôl, ale aj rodičov, 

pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť žiakov na chode školy. Cieľom programu 

Škola priateľská k deťom je vytvárať priateľské prostredie v školách a školských zariadeniach a 

uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa. Vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé 

dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Cestou uvedomovania si vlastných 

práv, ako aj práv ostatných, môžu deti samé meniť svoje okolie k lepšiemu. Práva dieťaťa, 

participácia, rešpekt a zodpovednosť sú v centre záujmu.  

Podmienkou pre získanie titulu Škola priateľská k deťom je splnenie nasledujúcich kritérií:  

1. Informovanie o programe Škola priateľská k deťom -  www.unicef.sk; list rodičom 

2. Školenie pre personál školy 

3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF  

4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe – školský poriadok, účasť žiakov na projektoch 

5. Spoločné rodičovské združenia/spoločné neformálne stretnutia – DOD, školská slávnosť 

6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko – verejné zbierky vianočné pohľadnice, Týždeň      

modrého gombíka, worshop s ambasádorom Unicef, interaktívne hodiny 

7. Žiacka školská rada – participácia na chode školy 

Vašu pozornosť chceme upriamiť na poskytovanú pomoc v prípade krízovej alebo stresujúcej situácii: 

 Linka detskej istoty 116 111; www.ldi.sk - Bezplatná poradenská Linka detskej istoty. Môže 

na ňu zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť. Zavolať môžu 

aj dospelí, ak chcú pomôcť alebo sa potrebujú poradiť v otázkach týkajúcich sa detí. Linka je 

anonymná, je odborne garantovaná a funguje non-stop, počas celého školského roka, 

víkendov aj prázdnin. 

 Verejný ochranca práv  www.detskyombudsman.sk  

 triedny učiteľ   e-mail: priezvisko@sosch.sk 

 výchovný poradca   Mgr. Viera Brusnická,  

konzultácie: utorok od 08:45 hod., e-mail: v.brusnicka@zoznam.sk 

 špeciálny pedagóg PhDr. Dáša Oravkinová, konzultácie: štvrtok od 08:00 hod. 

 kariérový poradca   RNDr. Bojnáková, bojnakova@sosch.sk 

 riaditeľka školy Ing. Silvia Loffayová, e-mail: loffayova@sosch.sk 

 schránka dôvery, kde môžu naši žiaci aj učitelia napísať svoje postrehy a problémy, ktoré 

v škole zaregistrovali. 

 koordinátori projektov a aktivít: Výchova k ľudským právam a Škola podporujúca zdravie – 

PhDr. Kopáčková; Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Kročková;  Primárna prevencia 

závislostí a iných patologických javov – RNDr. Jakušová; Žiackej školskej rady – Krupa; aktivít 

ASP Net UNESCO Schools – Ing. Dömötörová; environmentálnej výchovy a SOČ – Bartal;                                                                                   

Koordinátorka projektu UNICEF: Mgr. Brusnická 

http://www.unicef.sk/
http://www.ldi.sk/

