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I.

Úvod

Aby sa dieťa predškolského veku mohlo plnohodnotne zapojiť do procesu výchovy
a vzdelávania v materskej škole, musí byť zdravé. Len zdravé dieťa úspešne napreduje a má
možnosť rozvíjať sa tak v psychickej, ako aj telesnej oblasti.
Inštitúcia, ktorá sa zaoberá výchovou k zdraviu a prípravou detí a mládeže na poskytovanie
prvej pomoci, je Slovenský Červený kríž. Jej cieľom je ochrana zdravia a života človeka. Do
tejto ochrany sa snaží zapojiť čo najviac ľudí, predovšetkým tých, ktorí sa zaoberajú
výchovou a vzdelávaním detí a mládeže. Spolupráca materských škôl sa Slovenským
Červeným krížom je prínosom pre každú učiteľku, lebo získa nielen teoretické, ale aj
praktické poznatky a skúsenosti v poskytovaní prvej pomoci.

II. Poslanie Slovenského Červeného kríža
Slovenský Červený kríž / ďalej len SČK/ je jediná slovenskou vládou uznaná spoločnosť
pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov, ich
dodatkových protokolov a zákona č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane
znaku a názvu Červeného kríža. Je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža
a Červeného polmesiaca a členom Medzinárodnej federácie národných spoločností
Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Vo svojej činnosti sa riadi princípmi hnutia Červeného kríža, ktorým sú:
°° Humanita – snaha hnutia zo všetkých síl zmierniť ľudské utrpenie a súčasne mu
predchádzať. Cieľom je chrániť život a zdravie a zaručiť úctu k človeku. Presadzuje vzájomné
porozumenie, priateľstvo, spoluprácu a trvalý mier medzi všetkými ľuďmi.

°° Nestrannosť – nerobí rozdiely medzi národnosťami, rasami, náboženským vyznaním,
spoločenským postavením a politickou príslušnosťou.
°° Neutralita – s cieľom zachovať si dôveru všetkých strán si hnutie udržiava odstup od
konfliktov a sporov politického, náboženského, rasového a ideologického charakteru.
°° Nezávislosť – hnutie je nezávislé. V oblasti humanitárnej činnosti podlieha zákonom
platným v príslušnej krajine. Necháva si autonómiu, ktorá mu umožňuje vždy konať podľa
zásad hnutia.
°° Dobrovoľnosť – hnutie je založené na dobrovoľnosti a nezištnej pomoci.
°° Jednota – v jednej krajine môže pôsobiť len jedno hnutie Červeného kríža alebo
Červeného polmesiaca. Musí byť otvorené pre všetkých a pomoc sa vzťahuje na celé územie
krajiny.
°° Univerzálnosť – hnutie je celosvetové a všetky spoločnosti majú právo si navzájom
pomáhať.
SČK rozvíja svoju činnosť v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. Spolupracuje
s orgánmi štátnej správy a samosprávy, organizáciami v Slovenskej republike aj v zahraničí.
Základným poslaním SČK je predchádzať utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť,
jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie
a zmierňovať ho.

Základné úlohy pri plnení poslania SČK sú:
°° pripravovať dobrovoľných zdravotníkov a získavať ich pre prácu v SČK,
°° pôsobiť v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a poskytovať pomoc v prípade katastrof, pri
živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
°° organizovať zdravotnícku prípravu obyvateľov, školenie a výučbu v oblasti poskytovania
prvej pomoci,
°° pomáhať zdravotníctvu pri výchove k darcovstvu krvi a nábore darcov krvi, zabezpečovaní
bezpríspevkového darcovstva krvi a oceňovať darcov krvi,
°° oboznamovať obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža a šíriť tak myšlienky
mieru, vzájomnej úcty a porozumenia medzi ľuďmi a národmi,
°° vydávať časopisy,publikácie, informačné a propagačné materiály o činnosti SČK,
°° plniť ďalšie úlohy, o ktoré ho požiada vláda Slovenskej republiky, ak sú v súlade s
požiadavkami Červeného kríža.

Základnou organizačnou jednotkou SČK sú miestne spolky SČK. Ich poslaním je konkrétna
účasť členov na plnení hlavných úloh SČK. Registrované miestne spolky SČK tvoria Územný
spolok SČK.
V Košickom regióne dlhodobo aktívne a zmysluplne pracuje Územný spolok
Slovenského Červeného kríža. Svojou činnosťou sleduje plnenie cieľov a zámerov
koncepcie SČK do roku 2009. Zameranie činnosti vychádza zo základných úloh
a poslania SČK. V trvalej pozornosti zostáva naďalej starostlivosť o zdravie ľudí.
V oblasti starostlivosti o zdravie ľudí má popri darcovstve krvi a výučbe predlekárskej
starostlivosti prioritné postavenie výchova k zdraviu. Dorastová komisia Územného
spolku SČK v Košiciach pripravuje každoročne v septembri pre učiteľky materských škôl
košického regiónu:
-

-

-

Jednodňové školenie pre učiteľky materských škôl. Obsah školenia je
zameraný na osvojenie základnej zdravotníckej prípravy učiteliek materských
škôl, poskytnutie prvej pomoci doplnené o aktuálne zdravotnícke problémy
v priamej činnosti s deťmi v materskej škole.
Získanie informácií o zdravotno-výchovnej hre Evička nám ochorela, ktorej
cieľom je pripraviť deti v predškolskom veku na náhle neočakávané zhoršenie
zdravotného stavu, ale hlavne ako predchádzať takýmto situáciám.
Získanie metodických materiálov k zdravotno-výchovnej hre a odbornej
literatúry k poskytovaniu prvej pomoci s termínom zaškolenia v septembri.

III. Zdravotno-výchovná hra Evička nám
ochorela
Zdravotno-výchovná hra pod názvom Evička nám ochorela je metodickým materiálom SČK
a Ministerstva školstva SR odporučená ako učebná pomôcka pre materské školy.
Prostredníctvom metodického materiálu Evička nám ochorela sú deťom sprostredkované
základné informácie o tom, čo je to zdravie, ako sa starať o svoje zdravie, ale hlavne sa
naučia, ako predchádzať úrazom a iným poškodeniam zdravia.
Hra sa realizuje a oboznamuje v skupine 3 -5 ročných detí priebežne počas celého školského
roka. Námety, ako výchovne pôsobiť na deti v ovplyvňovaní zdravého spôsobu života,
získajú pedagógovia v metodickom návode na realizáciu zdravotno-výchovnej hry. Úlohy
a ciele sú naplánované do procesu výchovy a vzdelávania podľa odporúčaných časovotematických plánov aktivít a metodického usmernenia SČK.

Cieľ hry:
°° aktívnou formou pomocou hry naučiť deti predškolského veku ešte pred vstupom do
základnej školy, čo je to zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc,
°° zvýšiť úroveň poznatkov a praktických zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci,
°° predchádzať úrazom a ochoreniam detí v materskej škole,
°° v spolupráci s rodinou prispieť k ochrane telesného a duševného zdravia.

Materská škola má rozpracované Plány na jednotlivé mesiace, ktoré sa plnia v učebných
osnovách.

