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Škola priateľská k deťom 2017/2018  

 

Vyhodnotenie programu ŠPD 

 

IDEA: V najlepšom záujme dieťaťa 

Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé 

dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. 

Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach 

dieťaťa, ale nimi aj žije. 

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 bolo potrebné splniť tieto základné kritériá:  

1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom 

2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF 

3. práva detí v školskom vzdelávacom programe 

4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF 

5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.  

6. spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia. 

 

1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom 
 Informovanie personálu 

20. 09. 2017 sa uskutočnilo školenie personálu a vedenia školy o UNICEF – ŠPD, na 

ktorom koordinátorka projektu ŠPD Mgr. Brusnická oboznámila prítomných s cieľmi 

a úlohami na školský rok 2017/2018. Dôležitou témou bolo aj dodržiavanie práv 

integrovaných detí v školskom vzdelávacom programe. 

 

 informovanie detí a prieskum 

Žiaci  boli informovaní o programe ŠPD učiteľkami na hodinách etickej výchovy 

a občianskej náuky, na ktorých sa zaoberali ľudskými právami a Dohovorom 

o právach dieťaťa. O činnosti Unicef a zbierkach Unicef robila v priebehu roka 

prezentácie minuloročná junior ambasádorka z našej školy Daniela Čambalová. 

 

 Informovanie rodičov 

20. 09. 2017 triedni učitelia na triednych aktívoch z letáku pre rodičov oboznámili 

rodičov s programom Škola priateľská k deťom.  
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 Informovanie na webovej stránke školy 

Link na internetovú stránku školy 

             Web. školy www.sosch.sk / PROJEKTY / UNICEF 

       Web. školy www.sosch.sk / PROJEKTY / UNICEF/ 2017/2018 
 

   2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci    

     s UNICEF 

 Fotografia 1. nástenky  

 Fotografia 2. nástenky 

 Prezentácia a tvorba 2. nástenky  

        

3. práva detí v školskom vzdelávacom programe 
   

 práva detí sú súčasťou školského vzdelávacieho programu 

 práva detí sú súčasťou školského poriadku 

          

 4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru  

    pre UNICEF 

 

 14.12.2017   Vianočná zbierka UNICEF - vyzbieraných 197,54 €. 

        Počas Vianočnej zbierky Unicef sa na našej škole nahrávalo video Ako sa žije na našej škole. 

Učitelia aj žiaci využili príležitosť a vyjadrovali sa k dosiahnutým úspechom, posielali si navzájom milé 

odkazy a priania. V posledný deň vyučovania, keď si žiaci zorganizovali vianočné posedenia, bolo 

video neustále prehrávané vo vestibule školy, kde si ho mohli všetci pozrieť.  

 14. a 15. 05.2018  Týždeň modrého gombíka - 348,11 € 

Počas Týždňa modrého gombíka sa nám podarilo získať súhlas aj od spoločnosti Slovnaft 

a tak naši dobrovoľníci oslovovali pri zbierke aj zamestnancov Slovnaftu  

 

 

5. aktívna žiacka školská rada 

http://www.sosch.sk/
http://www.sosch.sk/
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 Zoznam členov žiackej školskej rady:  

I. A Laura Podmajerská, I. B Alexandra Bartalská, I. C Tobias Jagelka, II. A Zuzana 

Jóžová, II. B Daniela Čambalová, III. A Roman Čamaj, III. B Matúš Biely, IV. 

A Michal Vrškový, IV. B Marián Pevný 

 Realizované aktivity ŽŠR 

o Je zaužívané, že do každej školskej aktivity a diania na škole sú zaangažovaní 

niektorí z radov ŽŠR.  

o Anonymná poštová schránka dôvery je od tohto kalendárneho roku v 

kompetencii žiackej školskej rady. 

o Pripomienky  a návrhy tak môžu preberať s vedením školy a svojou 

koordinátorkou. 

o Na základe požiadavky sa na pedagogickej rade preberali niektoré návrhy žiakov 

na úpravu v rámci školského poriadku ako napr. možnosť používať elektronické 

cigarety, umožniť opúšťať budovu školy cez prestávky aj neplnoletým žiakom so 

zámerom kúpiť si desiatu, možnosť používať varné kanvice v triedach. Tie sa 

však nestretli s pozitívnym ohlasom vedenia školy, ani pedagogického zboru 

a to zo zdravotného aj bezpečnostného  dôvodu. Vedenie školy zareagovalo na 

podnet žiakov a ŽŠR a zabezpečilo zriadenie ďalšieho automatu na  teplé a 

studené nápoje, bagety  a požiadalo o rozšírenie potravinového sortimentu 

v školskom bufete. 

o ŽŠR poukazuje na dlhodobý problém školy – staré  okná v triedach. Vedenie 

školy s problémom oboznámilo zriaďovateľa, ten ale napriek sľubom zatiaľ 

nekoná. 

 

 

6. spoločné rodičovské združenia alebo spoločné  

    neformálne stretnutia 

 Participácia žiakov na chode školy je na vysokej úrovni 

o Podarilo sa uskutočňovať spoločné triedne aktívy hlavne v niektorých prvých ročníkoch 

o 13.10.2017 Jeden svet 

 film a beseda žiakov s hosťami organizácie Človek v ohrození  na tému Korupčná výchova. 

o 27.10.2017 Imatrikulácie  

v Spoločenskom dome Nivy – žiaci III. ročníkov pripravili kultúrny program  a súťaže pre 

prvákov (možnosť účasti rodičov) 

o  09.11.2017 Dni otvorených dverí – tím infocentra z našich žiakov predvádzal svoje 

komunikačné     a organizačné schopnosti pri prezentovaní SOŠ chemickej rodičom aj 

budúcim žiakom. Po skončení akcie si žiaci aj učitelia posedeli pri koláčikoch, ktoré si doma 

napiekli. 

o 16.11.2017 Deň boja za slobodu a demokraciu 

Žiaci pripravili nástenku a hudobnú koláž pesničiek protikomunistických protest songov od 

známych autorov, pesničkárov a textárov, ktorá hrala počas prestávok. 

o 07.12.2017 Amnesty International 
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Už tradične pri príležitosti Dňa ľudských práv sa uskutočnil Maratón podpisovania listov, 

kedy žiaci po prečítaní vybraných listov nespravodlivo uväznených väzňov z celého sveta sa 

rozhodli ich svojim podpisom podporiť. 

o 20.12.2017 Vianočná besiedka 

žiaci pre učiteľov nacvičili kultúrny program a odovzdali darčeky. V tomto školskom roku 

dostali učitelia od našich dobrovoľníkov Unicefu  vianočnú pohľadnicu s prianím. 

o Diseminácia výsledkov zo zahraničných stáží  

V priebehu roka skupiny žiakov prezentovali (niekedy aj v cudzom jazyku) výsledky, priebeh, 

program zo skupinových stáží, ktorých sa mohli zúčastniť vedenie školy, učitelia, žiaci aj 

rodičia 

o 22.03.2018 Svetový deň vody 

V laboratóriu školy žiaci robili rozbor vody z Dunaja, ale aj takej, ktorú si žiaci, rodičia aj 

učitelia priniesli na rozbor. Počas Svetového dňa vody sa návštevníci školy oboznámili 

s dôležitosťou a významom vody prostredníctvom nástenky, ale aj z plagátikov vyvesených  

na schodisku školy. 

o  11. – 13.04.2018 Olympiáda ľudských práv 

Žiak našej školy Matúš Mlynár dostal pozvanie do prezidentského paláca za vynikajúce 8. 

miesto v celoslovenskej súťaži 0lympiáda ľudských práv, na ktorom sa aj zúčastnil  

o 10.05.2018 Deň zdravia 

Žiaci pripravili chutné a zdravé nátierky a zeleninu, ktorými sa po vyplnení testu o zdravej 

výžive  mohol každý ponúknuť.  

o 30.05.2018 Beseda s riaditeľom OR PZ plukovníkom Mgr. Jánom Pažickým 

Naši žiaci besedovali o kriminalite, policajnom zákone a trestnom zákone Dve hodiny  žiaci  

pána plukovníka zahŕňali otázkami, ktoré ich zaujímali.  

o 31.05.2018 Deň mlieka 

Za podpory a.s. RAJO mohli naši žiaci po vyplnení testu o mlieku, ochutnať rôzne 

kyslomliečne výrobky.  

o 27.06.2018 Olympijský deň 

Žiaci pripravia kultúrny program  a učitelia rôzne športové disciplíny. Tento rok to bude za 

aktívnej účasti učiteľov vo volejbale. Žiaci - dobrovoľníci Unicefu budú súťažiť v tričkách 

Unicef. 

o 28.06.2018 Záhradná slávnosť 

Kultúrny program žiakov a  oceňovanie úspešných žiakov vo všetkých oblastiach ako napr. 

Stredoškolská odborná činnosť, projekty, súťaž cvičných firiem, športové súťaže, Olympiáda 

ľudských práv, Olympijské festivaly aj dobrovoľníctvo. 

Pani riaditeľka oceňuje žiakov za dobrovoľníctvo  v Unicef, Lige proti rakovine, organizácii 

Dňa ľudí so svalovou dystrofiou, Úsmev ako dar. Minulý rok odovzdávala ceny a diplomy Miss 

Slovensko Hanka Závodná. Akcie sa môžu zúčastniť aj rodičia. 

 

 

 

 

 


