
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava 

 

Plnenie programu Škola priateľská k deťom v šk. roku 2016/2017 

 

1. Informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom 

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

 Web. školy www.sosch.sk / PROJEKTY / UNICEF/ 2016/2017 

 Triedni učitelia na triednych aktívoch vo všetkých triedach dňa 10.11.2017 

oboznámili rodičov o projekte Unicef „Škola priateľská k deťom“ prostredníctvom 

Letáku pre rodičov (viď. Leták pre rodičov) 

 Na nástenke školy každý mesiac Na hodinách OBN, SJL a ETV mohli žiaci získať 

aktivity - pozitívne hodnotenia ak vedeli správne odpovedať na otázky, týkajúce sa 

detských práv, ktoré boli aktualizované každý mesiac na nástenke. 

 

2. Školenie pre personál školy 

Dňa 16. 11. 2016 koordinátorka projektu Mgr. Viera Brusnická uskutočnila 

školenie pre personál školy ohľadne programu „Škola priateľská k deťom“. Učitelia 

boli informovaní o plánovaných aktivitách a cieľoch vyplývajúcich z projektu. (viď. 

Foto zo školenia) 

 

3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF 

Žiaci pripravili nástenky zamerané na program Škola priateľská k deťom, 

upozorňujúce na základné práva z Dohovoru o právach dieťaťa a kontakty, na 

ktoré sa môžu v prípade potreby obrátiť. (viď. Nástenka 1, 2, príprava nástenky) 

 

4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe 

- www.sosch.sk/O škole/Dokumenty k organizácii školského roku/školský poriadok 

- Vo vestibule školy je k dispozícii schránka dôvery, na vyjadrenie názorov, podnetov 

a sťažnosti 

- Žiaci využívajú možnosť konzultácie a poradenstva s výchovnou poradkyňou aj 

špeciálnou pedagogičkou 

- Participácia detí na chode školy. Zapojenie žiakov do výchovno-vzdelávacieho 

procesu a aktivít, ktorými sa podieľajú na vlastnej realizácii. V spolupráci 

s vyučujúcimi aj na propagácii školy: 

 ľudské práva a Dohovor o právach dieťaťa sú súčasťou tematických plánov 

 zapojenie žiakov do projektu Amnesty International a UNESCO 

 beseda s pani Biháriovou, zástupkyňou organizácie Človek v ohrození   

 účasť na súťaži  Olympiáda ľudských práv,  

http://www.sosch.sk/
http://www.sosch.sk/


 beseda s riaditeľom policajného zboru BA II o právach, povinnostiach 

a najčastejších postihoch mladých ľudí, 

 spolupráca žiakov na DOD (Deň otvorených dverí), prezentácia odborov , 

sprevádzanie po laboratóriách a odborných učebniach, rozhovory, občerstvenie, 

 účasť na prezentácii stredných škôl a predvádzanie ukážok chemických pokusov 

na workshopoch, Noc výskumníkov... 

 Propagácia zdravej školy:  

 Na študentskom internáte sme so žiakmi zorganizovali Dni zdravej výživy. 

Pripravovali sme spoločne nátierky a šaláty, ktoré sme potom s chuťou zjedli. 

Deň mlieka sme si pripomenuli spoluprácou s firmou Rajo. Žiaci, ktorí absolvovali 

úspešne  test , dostali mliečny výrobok.  

 (viď. foto Zdravá výživa, Beseda Človek v ohrození, Beseda s policajtom) 

 

5. Spoločné rodičovské združenia 

Zatiaľ sa nám nedarí uskutočniť spoločné rodičovské združenia. Ojedinele sa stane, 

že sa TA zúčastní aj žiak s rodičom, najmä, ak sa rieši nejaký problém. Vzhľadom 

k tomu, že máme veľa žiakov žijúcich mimo Bratislavy, rodičia sa najčastejšie 

informujú cez internetovú žiacku knižku a využívajú komunikáciu s vyučujúcimi 

prostredníctvom mailu. 

 

6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko 

 V decembri sa naši žiaci zúčastnili na zbierke „ Biela  vločka“ Zástupkyňa z 

agentúry Prime Time, ktorá spolupracuje s Unicefom urobila živý rozhovor 

s jedným z našich dobrovoľníkov, ktorý je zároveň členom študentskej rady. 

Vyzbierali sme 280,40 €. (viď. foto Biela vločka).  

 Dňa 4.5.2017 sa uskutočnili workshopy žiakov I. A, I. B a II. B s Junior 

Ambasádorkou Unicefu Karin Popovičou, kde sa žiaci formou interaktívnej hodiny 

zaoberali témou Terorizmus  

 18. mája sa naši žiaci zúčastnili verejnej zbierky v rámci „Týždňa modrého 

gombíka“. Podarilo sa im vyzbierať 155,77 € (viď. foto Modrý gombík) 

7. Žiacky školský parlament/žiacka školská rada 

 V septembri sa žiaci vo všetkých triedach na hod. OBN zaoberali školským 

poriadkom. Na základe ich podnetov ŽŠR dala návrh možnosť stráviť 1 prestávku 

na školskom dvore. To pedagogická rada umožnila na skúšku počas 2 týždňov, 

vždy so zodpovedným dozorujúcim učiteľom. Na základe zhodnotenia situácie sa 

umožňuje opustiť budovu školy počas prestávky len žiakom starším 18 rokov a to 

na základe povolenia.  

 Verejných zbierok a workshopu sa zúčastnili aj 2 žiaci , členovia ŽŠR Matúš Biely 

a Daniela Čambalová.                                              


