
Plán organizačného zabezpečenia 
školskej aktivity Kurz Ochrany Života a Zdravia 

 
Vysielajúca škola: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra 
 
Aktivita: KOŽaZ 
  
Termín konania aktivity: 23.5 - 25.5.2022   Miesto konania aktivity: SOŠ veterinárna, Nitra, 
Zobor , Kalvária 
 
Počet účastníkov spolu: 56 , z toho počet žiakov: 51  a počet pedagogických 
Zamestnancov: 5 
 
Miesto a čas príchodu a odchodu:  
Odchod: škola   8,00 hod 
Predpokladaný príchod: SOŠ veterinárna ,  13,00 hod 
 
V prípade požiadavky iného miesta na opustenie skupiny študentov, ako je dohodnuté, žiaci 
doložia písomné prehlásenie o súhlase od zákonného zástupcu žiaka/plnoletého žiaka.  
 
Program:  
          1.deň SOŠ veterinárna 

8.00-8.15 Prezencia, úvodné pokyny 
8.15-9.15 Zdravotná príprava- všeobecné zásady prvej pomoci (prístup k zranenému, poradie 

naliehavosti  

                ošetrenia) a zásada 3T (ticho, teplo, transport), 

          druhy a použitie zdravotníckeho materiálu,  

          zásady ošetrenia rany, teoretická časť 

9.15-9.30 Prestávka  
9.30-10.30 Pohyb a pobyt v prírode- určovanie svetových strán podľa prírodných javov v      

                  teréne,  

            orientácia v teréne podľa mapy (usmernenie mapy,)  

            orientácia v teréne podľa buzoly, teoretická časť 

10.30-10.45 Prestávka 
10.30-13.00 Technické činnosti a športy – športová streľba zo vzduchovej pušky- teoretická 

časť, praktická streľba 

 2.deň ZOBOR- Pyramída 
  8.00-8.15 Prezencia, úvodné pokyny 
  8.15-10.15 Pochod na vrch Zobor - Pyramída ,trasa: SOŠ veterinárna- Liečebný ústav- 3    
                      Duby- Pyramída  
  10.15-10.30 Prestávka 
  10.30-11.15 Zdravotná príprava- všeobecné zásady prvej pomoci (prístup k zranenému,    
                         poradie naliehavosti ošetrenia) a zásada 3T (ticho, teplo, transport), 

                   druhy a použitie zdravotníckeho materiálu,  
                   zásady ošetrenia rany, teoretická časť 

                          ošetrenia) a zásada 3T (ticho, teplo, transport), 
                   druhy a použitie zdravotníckeho materiálu,  
                   zásady ošetrenia rany, teoretická časť 

   11.15-13.00 pochod na SOŠ veterinárna , trasa: Pyramída 3 Duby-Liečebný ústav-SOŠ vet. 



3.deň Kalvária 
    

   8.00-8.15 Prezencia, úvodné pokyny 
   8.15-10.15 Pochod na Kalváriu -,trasa: SOŠV-park Sihoť- Kalvária 
10.15-10.30 Prestávka 

  10.30-11.15 Pohyb a pobyt v prírode- určovanie svetových strán podľa prírodných javov v  

                      teréne,   

                orientácia v teréne podľa mapy (usmernenie mapy,)  

                orientácia v teréne podľa buzoly,  

  11.15-13.00 pochod ,trasa: Kalvária-park Sihoť-SOŠ veterinárna 
 
  

Osobitné bezpečnostné opatrenia:  
 Žiaci boli poučení o organizačných pokynoch a podmienkach uvedenej aktivity. Dostali 
pokyny a zoznam vecí, ktoré je potrebné si zobrať a zoznam zakázaných vecí. Tiež boli 
oboznámení s tým, že počas školskej aktivity musia dodržiavať školský poriadok a pravidlá 
BOZP, o ktorých boli poučení na začiatku školského roka. Osobitne im bol pripomenutý zákaz 
držania, kupovania a požívania alkoholu a iných omamných látok. Žiaci boli poučení o pravidlá 
cestnej premávky pri presunoch pešo a hromadnou dopravou. 
 
Rozpočet:   0 € / žiaka  
Orientačný rozpočet:   0 € 

 
 
 

V Nitre, dňa: 9.5.2022 
 

Spracoval (vedúci aktivity – osoba zodpovedná za aktivitu):  
 
Meno a priezvisko: Podpis: 
......................................... 
 
 
 
Schválil:  RNDr. Ľuboš Černý, riaditeľ školy Podpis: 
......................................... 

 

 

 

 


