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Článok I. 

 

Úvodné ustanovenia a identifikačné údaje organizácie  

    

    Prevádzkový poriadok je vydaný v zmysle § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, v súlade s §10 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z.z. o 

podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.   

  

Identifikačné údaje organizácie:  
  

Názov zariadenia : Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava  

Druh zariadenia : základná škola  

Adresa školy : Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava  

Právna forma : rozpočtová organizácia   

IČO : 35543647 

Štatutárny zástupca : PaedDr. Erika Mihalovičová, riaditeľka školy 

Telefónne číslo : 058/7345278  

Zriaďovateľ : Mesto Rožňava 

  

Článok II.  

 

Druh zariadenia, dispozičné riešenie a vybavenie  

  

1.Charakteristika zariadenia  

      Základná škola Ulica pionierov 1 v Rožňave patrí do siete štátnych škôl Slovenskej 

republiky poskytujúcich primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. Škola má právnu 

subjektivitu a jej štatutárnym orgánom je riaditeľka školy.  Leží v okrese Rožňava, v Košickom 

kraji. Do prevádzky bola budova školy odovzdaná 1.9.1975. Škola má 27 kmeňových tried. 

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu v posledných rokoch je okolo 600, z toho približne 

30 individuálne integrovaných žiakov, ktorí sú začlenení do bežných tried.  

  

2. Dispozičné riešenie a vybavenie objektov 

Areál školy je možné rozdeliť na 3 prepojené časti – hlavnú budovu, telocvične a ihriská 

s detským dvorom. Hlavná budova slúži celej škole. Tu sídli vedenie školy, sú tu všetky triedy, 

odborné učebne (chémie-  fyziky, hudobnej výchovy, 2 multimediálne učebňe cudzích jazykov, 

4 počítačové učebne, 1 učebňa kontinuálneho vzdelávania, školská dielňa (kovodielňa-

drevodielňa),  učebňa špeciálneho pedagóga, žiacka knižnica so študovňou, učiteľská knižnica, 

školská jedáleň a  bufet. S hlavnou budovou sú presklenou pergolou prepojené 2 telocvične – 

veľká a malá. K dispozícii sú tam šatne a kompletné sociálne zabezpečenie (toalety, sprchy). 

Telocvične spolu s vonkajšími ihriskami slúžia potrebám školy i verejnosti. Areál vonkajších 

ihrísk s detským dvorom tvoria 3 ihriská (basketbalové, volejbalové, viacúčelové miniihrisko 

s umelým povrchom), doskočisko, bežecká dráha. Pre deti 1. stupňa (predovšetkým pre ŠKD) je 

určený detský dvor s dreveným domčekom, preliezačkami,  hojdačkami a lavičkami. Súčasťou 

vonkajšieho areálu je aj environmentálna učebňa, jazierko, skalka. Činnosť školského klubu detí 

sa realizuje v kmeňových triedach. Mikroklimatické podmienky – osvetľovanie, vykurovanie 

a vetranie sú vyhovujúce. 

      Prevencia prenosu nákaz: Zariadenia na osobnú hygienu spĺňajú hygienické požiadavky. 

Režim vetrania sa realizuje v súlade s hygienickými požiadavkami.  

Výchova hygienických návykov žiakov sa realizuje vyhovujúcim spôsobom, úroveň 

osvojenia hygienických návykov žiakov je veľmi dobrá 



Článok III. 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti  

 

1. Organizácia režimu dňa 

        

        Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v škole realizuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ako aj vyhláškou č.320/2008 Z.z. o základnej škole v znení neskorších 

predpisov, vyhláškou č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vyhláškou     č. 

306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného 

času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.   

        Východiskom pre organizáciu prevádzky je prevádzkový poriadok, školský poriadok, 

pracovný poriadok, organizačný poriadok, prevádzkové poriadky odborných učební, 

prevádzkový poriadok telocvične, prevádzkový poriadok ŠJ.  Pracovný režim, režim práce 

a odpočinku, začiatok vyučovania, prestávkový režim sú súčasťou základného dokumentu školy 

– Školského poriadku   a spĺňajú požiadavky z hľadiska psychohygieny i bezpečnosti žiakov. 

       Do školskej budovy sa vchádza hlavným vchodom, ktorý sa v čase vyučovania otvára denne 

o 6.00 hodine. Vyučovanie začína o 7.50 hod. Budova sa uzatvára o 18.00 hodine.  

Harmonogram vyučovania a prestávok:   

  

Dopoludňajšie vyučovanie  

 

07:00 – 07:45   0. vyučovacia hodina 1. prestávka - 5 minút 

07:50 – 08:35   1. vyučovacia hodina 1. prestávka - 10 minút 

08:45 – 09:30   2. vyučovacia hodina 2. prestávka - 20 minút  

09:50 – 10:35   3. vyučovacia hodina 3. prestávka - 10 minút  

10:45 – 11:30   4. vyučovacia hodina 4. prestávka - 10 minút  

11:40 – 12:25   5. vyučovacia hodina 5. prestávka - 10 minút   

12:35 – 13:20   6. vyučovacia hodina 6. prestávka - 30 minút  

Popoludňajšie vyučovanie 

  

13:50 – 14:35  7. vyučovacia hodina 7.prestávka -5 minút   

14:40 – 15:25   8. vyučovacia hodina     

 

       Pracovný režim, režim práce a odpočinku, začiatok vyučovania, prestávkový režim sú 

súčasťou základného dokumentu školy – Školského poriadku   a spĺňajú požiadavky z hľadiska 

psychohygieny i bezpečnosti žiakov. 

       Škola je zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie a v súlade s tým ponúka 

žiakom možnosť pracovať v krúžkoch zameraných na rôzne druhy športu. Pre žiakov 

nezaradených sú pripravované celoškolské športové podujatia, žiaci sa zapájajú do množstva 

športových súťaží. 

Malé prestávky využívajú žiaci na vykonanie osobných potrieb, prípravu na ďalšiu hodinu, 

krátky oddych a pohyb. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Veľká 

prestávka medzi 2. a 3. vyučovacou hodinou je určená na konzumáciu desiatej, pohyb a 

relaxáciu. Počas tejto prestávky sú v priaznivých poveternostných podmienkach žiaci 1. stupňa 

sústredení na čerstvom vzduchu na spevnenej ploche átria školy a žiaci 2. stupňa sústredení na 

čerstvom vzduchu na spevnenej ploche na školskom dvore  pod kontrolou vyučujúcich z 1. i 2. 

stupňa, ktorí vykonávajú pedagogický dozor. V nepriaznivom počasí sú žiaci na chodbách. Pred 

začatím poobedňajšieho vyučovania majú žiaci 30 minútovú obedňajšiu prestávku. 

Popoludňajšie vyučovanie začína o 13.50 hodine.  Krúžková činnosť prebieha v popoludňajších 

hodinách. Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny sa konajú zásadne v mimo vyučovacom čase 

podľa daného rozvrhu. Táto činnosť je organizovaná tak, aby skončila do 17.00 hod.  



  

2. Organizácia činnosti ŠKD 

 

      Školský klub detí má zvyčajne deväť oddelení, ktoré využívajú triedy 1. stupňa 

nachádzajúce sa na prízemí školy, na účely ŠKD. Sú vybavené školským nábytkom, hrami. 

Ranný školský klub 6.30 – 7.30 hod., popoludňajšia činnosť začína o 11.30 a trvá do 17.00 hod.  

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom. O 

zaradení žiaka do ŠKD resp. jeho vyradení rozhoduje riaditeľka školy po prerokovaní s 

vychovávateľkou a rodičmi žiaka. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci ročníkov 1. – 4., 

prihlásení na pravidelnú školskú dochádzku. Rozsah denného pobytu žiaka prihláseného na 

trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu  zo ŠKD uvedie zákonný zástupca žiaka v prihláške. 

Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne. Žiakov svojho 

oddelenia preberá vychovávateľka od vyučujúceho po poslednej vyučovacej hodine. Za 

bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod domov 

vychovávateľka.  

  

3. Rozvrh hodín   

 

      Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín pre daný školský rok a rozpisom dozoru 

a pohotovostí vyučujúcich, ktorý schváli riaditeľka školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať 

každý žiak a pedagogický zamestnanec. Meniť schválený rozvrh hodín je neprístupné. Výnimky 

povoľuje riaditeľka školy. Rozvrh hodín je umiestnený v zborovni a v každej triede. Pri 

zostavovaní rozvrhu hodín sa prihliada na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni a týždni. 

Striedanie predmetov v rozvrhu hodín je v súlade s dodržiavaním fyziologickej krivky 

výkonnosti. Po prírodovedných predmetoch sa zaraďujú spoločenskovedné predmety, striedajú 

sa s výchovnými predmetmi. Počet hodín telesnej výchovy: na 1. stupni a aj na 2. stupni sú 2 

hodiny týždenne. Športové triedy majú športovú výchovu 5 hodín týždenne. Pohybový režim 

žiakov je zabezpečený na hodinách povinnej telesnej výchovy podľa učebných plánov - 2 

hodiny týždenne na triedu. Pri vyučovaní učitelia zohľadňujú schopnosť koncentrácie žiakov na 

vyučovaní a pedagogické požiadavky na hodinu. Každá trieda je vybavená dostatočným počtom 

vhodného školského nábytku - rôznych veľkostných typov lavíc. Realizáciu a kontrolu 

rozsadzovania žiakov podľa výšky a druhu zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny 

učiteľ vždy na začiatku ako aj počas školského roku. Vyššie deti sedia v zadných laviciach, deti 

s poruchami zraku v predných laviciach, ľavorukí žiaci sedia pri okne.  Každý vyučujúci má 

povinnosť upozorňovať žiakov počas vyučovania na správne držanie tela pri sedení a podľa 

potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny malé formy telesnej výchovy. Tiež dbá na 

dodržiavanie správneho spôsobu vetrania.  

 

4. Dochádzka žiakov  

 

      Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas, najneskôr 5 minút pred začiatkom 

vyučovacej hodiny, dodržiavať stanovený rozvrh hodín. Ak žiak nepríde včas, či do školy 

mešká, je povinný sa zapísať do zošita dochádzky žiakov na vrátnici školy, spolu s dôvodom 

omeškania. Žiak dodržiava vyučovací čas aj čas prestávok. Signálny zvonec oznamuje začiatok 

a koniec vyučovacej hodiny, nie pokyn  na presun do inej miestnosti. Počas prestávok žiak 

neohrozuje svojím správaním zdravie a bezpečnosť svoju ani ostatných, nepoškodzuje školský 

majetok. Žiak môže opustiť vyučovací proces a priestory školy, len v prípade ak o to požiada 

triedneho učiteľa zákonný zástupca žiaka alebo má žiak časenku od lekára. Žiak ale musí mať 

riadne vyplnenú a podpísanú priepustku od triedneho učiteľa. V prípade neprítomnosti triedneho 

učiteľa, ho zastúpi vyučujúci učiteľ. 

 

 



Článok IV.  

Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia  

u žiaka počas vyučovania, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch  
  

1. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia 

  

        Pri výskyte akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia žiaka počas 

vyučovania je každý vyučujúci povinný upovedomiť o tejto skutočnosti triedneho učiteľa,  v 

prípade parazitárneho ochorenia izolovať chorého od ostatných žiakov.   

Pri akútnom ochorení postupujeme pri poskytovaní pomoci uvážene podľa závažnosti 

vzniknutej situácie:   

- izolujeme žiaka v miestnosti, v ktorej sa nenachádzajú žiaci,   

- zabezpečíme potrebné pohodlie a podľa potreby prísun tekutín, lieky nepodávame, poskytneme 

prvú pomoc,   

- privoláme rýchlu zdravotnú službu,   

- oznámime udalosť zákonným zástupcom žiaka (telefonicky).   

V období chrípky riaditeľ školy konzultuje zatvorenie školy s príslušným RÚVZ. Pri konaní 

plaveckého výcviku, školy v prírode alebo lyžiarskeho kurzu riaditeľ školy musí požiadať o jeho 

schválenie príslušný RÚVZ.   

Každý žiak je povinný mať hygienické vrecko, ktoré obsahuje mydlo, uterák a hygienické 

vreckovky. Priebežnú kontrolu hygienických vreciek zabezpečuje triedny učiteľ. Každý žiak má 

v žiackej knižke telefonické kontakty na rodičov, ktoré sú zapísané aj v katalógovom liste 

(triednom výkaze) žiaka. Triedne výkazy sú uložené  v pracovni zástupcov  riaditeľky  školy.   

 

2. Opatrenia pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia   

 

Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší, výskyte prenosného parazitárneho 

ochorenia „zavšivenie – pedikulóza“ - dieťa sa škrabe, je nepokojné, nesústredené, pohľadom, 

prezeraním vlasovej časti hlavy, oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a bezodkladne aj 

zákonnému zástupcovi žiaka. 

.  

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať  

  

a) Opatrenia vykonané okamžite v škole: 

 

Vedenie školy bezodkladne informuje ostatných vyučujúcich. Do príchodu zákonného 

zástupcu, žiaka izoluje od kolektívu. Učiteľ dohliadne, aby vrchný odev (hlavne čiapky, šály) 

žiaka podozrivého zo zavšivavenia, neboli spoločne uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) 

s odevmi ostatných žiakov, príp. aby ich iní žiaci nepoužívali. Triedny učiteľ písomne na túto 

skutočnosť upozorní zákonných zástupcov všetkých žiakov triedy s výskytom vší.  Zároveň 

budú zákonní zástupcovia  informovaní, že učitelia školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa 

tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným 

prevádzkovým poriadkom školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. 

Učiteľ zákonnému zástupcovi odporučí navštíviť príslušného obvodného pediatra za účelom 

potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

Opätovný nástup žiaka do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že žiak je 

zdravý. Vedenie školy tiež požiada zákonných zástupcov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne 

kontrolovali vlasy u svojich detí. 

 

b) Opatrenia v rodine 

 

Keď rodič zistí zavšivenie dieťaťa (bez návštevy lekára), ohlási bezodkladne túto skutočnosť 



triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. V prípade ojedinelého výskytu dieťa nenavštevuje 

žiacky kolektív až do vykonania nasledovných opatrení. Dieťaťu a všetkým rodinným 

príslušníkom je nutné včas začať dezinsekčnú akciu (umyť vlasy šampónom proti všiam) na 

zneškodnenie vší a hníd. Kúru je dôležité aplikovať naraz a všetkým členom rodiny!   

Súčasne je potrebné zahubiť vši aj na predmetoch, s ktorými dieťa prišlo do styku: vyvariť, resp. 

vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť. 

Čiapky, šatky, šály a iný odev (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do 

styku), ktoré nie je možné vyvariť, je potrebné vyprať minimálne v 2 cykloch pri doporučených 

teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prípadne postriekať 

prípravkom na lezúci hmyz.   

 

c) Opatrenia v kolektíve 

 

Učiteľ v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným 

sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí, pričom minimálne 

dvakrát do týždňa deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy. Na túto prehliadku 

si deti nosia vlastné hrebene. Ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v triednom kolektíve 

neobjavia, ohnisko je možno považovať za skončené, ak sa však vši v priebehu 21 dní objavia aj 

u ďalších detí v kolektíve triedy, je potrebné vykonať represívne opatrenia ako pri hromadnom 

výskyte.  

 

 V prípade nejasností, alebo opakovaného výskytu zavšivenia v žiackom kolektíve je 

potrebné kontaktovať odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 

Rožňave.  

  

3. Úrazy – prvá pomoc – evidencia úrazov, choroby  

 

a) Každý pedagogický zamestnanec je zodpovedný za organizáciu práce žiakov tak, aby     

predchádzal úrazom žiakov i seba.  

b)  V prípade školského úrazu v školskej budove alebo v školskom areáli:  

Okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, pričom najbližšieho kolegu, resp. vedenie školy 

požiada o zabezpečenie pedagogického dozoru pri ostatných žiakoch. V prípade potreby zavolá 

telefonicky rýchlu zdravotnícku pomoc alebo o to požiada riaditeľa školy (avšak až po 

poskytnutí prvej pomoci). Súčasne telefonicky informuje rodičov o úraze. Ak nepotrebuje dieťa 

rýchlu lekársku pomoc, požiada najprv rodičov, aby odprevadili dieťa  na ošetrenie. Ak 

nezastihne rodičov, so žiakom na ošetrenie ide pedagóg, ktorý ho po ošetrení odprevadí domov. 

Predtým požiada vedenie školy o svoje zastupovanie na ďalšie pedagogické činnosti, ktoré má v 

ten deň. Ak žiak ostane v ďalšom ošetrení zdravotníckeho zariadenia, informuje rodičov 

o mieste pobytu žiaka. Ak žiak na druhý deň nenastúpi do školy, zapíše úraz do „Knihy úrazov“. 

Vyučujúci, ktorý vykonával dozor, alebo mal vyučovaciu hodinu počas ktorej žiak utrpel úraz, 

zapíše registrovaný aj neregistrovaný úraz do zošita s úrazmi, ktorý je uložený v zborovni školy, 

následne sa registrovaný úraz zaeviduje na internetový portál MŠVVaŠ SR. 

Počas pobytu vonku sú pedagogickí zamestnanci povinní zabezpečiť žiakom 

plnohodnotnú organizovanú činnosť ako počas vyučovania, tak aj v činnosti ŠKD. Venujú im 

pozornosť, dodržiavajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy. Na vychádzke nemôže 

mať pedagogický zamestnanec viac ako 25 žiakov. Pri vyššom počte žiakov, alebo 

organizovaných činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (lyžovanie, plávanie) 

zabezpečí vedenie školy ďalšieho zamestnanca. 

Pri starostlivosti o zdravie, prevádzkovú hygienu a bezpečnosť žiakov sa zamestnanci školy 

riadia platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom a 

internými pokynmi riaditeľky školy. 



Článok V. 

Podmienky pohybovej aktivity  

     

   Škola má dve telocvične, ktoré využíva na hodiny telesnej výchovy a pre športovú 

mimoškolskú činnosť. V telocvični majú žiaci k dispozícii pre svoje potreby 2 šatne, zariadenia 

na osobnú hygienu oddelené podľa pohlavia (záchodové kabíny, umývadlá, sprchy). Telocvičňa 

má vlastný prevádzkový poriadok (viď. príloha č.1). Na vyučovanie hodín telesnej výchovy sa 

využíva aj vonkajší areál –.areál s detským dvorom tvoria 3 ihriská (basketbalové, volejbalové, 

viacúčelové miniihrisko s umelým povrchom), doskočisko, bežecká dráha. Pre deti 1. stupňa 

(predovšetkým pre ŠKD) je určený detský dvor s dreveným domčekom, preliezačkami,  

hojdačkami a lavičkami. Vyučujúci telesnej výchovy dbajú na dodržiavanie správnej skladby 

hodiny a aktívne zapájanie sa detí.  Škola je zaradená do národnej siete škôl podporujúcich 

zdravie a v súlade s tým ponúka žiakom možnosť pracovať v školskom stredisku záujmovej 

činnosti zameranom na rôzne druhy športu. Pre žiakov nezaradených sú pripravované 

celoškolské športové podujatia, žiaci sa zapájajú do množstva športových súťaží. Starostlivosťou 

o čistotu telocvične sú poverené upratovačky. Starostlivosťou o vonkajší areál je poverený 

školník - údržbár, ktorý zabezpečuje kosenie trávnatej plochy minimálne jedenkrát mesačne v 

letnom období, príp. podľa potreby. Za úpravu vonkajšieho areálu spoluzodpovedajú aj 

vyučujúci technických prác.  

  

 

Článok VI.  

Režim stravovania, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie  
  

1. Režim stravovania   
 

      Škola má vlastné zariadenie školského stravovania, ktoré zabezpečuje stravovacie služby a 

pitný režim počas vydávania obeda pre žiakov základnej školy a zamestnancov školy. Školská 

jedáleň má vlastný prevádzkový poriadok.  Na škole je otvorený bufet – od 7.00 do 14.00 hod. 

Žiaci majú možnosť dopĺňať svoj pitný režim aj tým, že škola prostredníctvom externého 

dodávateľa prevádzkuje samoobslužný automat na predaj teplých bezkofeínových nápojov na 

báze sušeného mlieka a čaju. Žiaci majú po 2. vyučovacej hodine 20 minútovú desiatovú 

prestávku. Na obed do školskej jedálne žiaci prichádzajú po 4 až 6. vyučovacej hodine. Obed sa 

vydáva od 11.30 hod. do 14.00 hod. Učitelia vykonávajúci dozor v jedálni vedú žiakov k 

správnym stravovacím návykom, vrátane kultúry stolovania a dodržiavania zásad čistoty rúk.  

Súčasťou obeda v školskej jedálni sú vždy 2 nádoby, z ktorých žiaci môžu piť ľubovoľné 

množstvo tekutín - čaj, ovocný, mliečny alebo iný výživovo hodnotný nápoj. Na potrebu piť, 

žiakov upozorňuje dozorkonajúci učiteľ a v ŠKD vychovávateľka.  V každej triede je umývadlo 

a prívod pitnej vody.  

  

2. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie   
      Škola je pavilónového typu, objekt je umiestnený v nerušivom prostredí oddelenom od 

cestnej komunikácie zeleňou. Na učebne nepôsobí žiadny rušivý vplyv z okolia. Objekt je 

zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu, odkanalizovaný je do verejnej kanalizácie, 

vykurovanie je centrálne z kotolne sídliska. Škola má vlastnú výmenníkovú stanicu.  

 

Článok VII. 

 

Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov školy  

  

      Čistotu jednotlivých priestorov školy zabezpečujú upratovačky v zmysle ich pracovnej 

náplne a vnútorného poriadku školy. Udržujú zverené priestory v poriadku a čistote tak, aby 



nebolo ohrozené zdravie detí a zamestnancov školy, resp. iných osôb zdržujúcich sa v objekte.  

Údržbu školy a drobné opravy zabezpečuje školník-údržbár. Rozsiahlejšie opravy sa vykonávajú 

prostredníctvom špecializovaných firiem.   

  

1. Všeobecné povinnosti upratovačiek  
      Hlavnou povinnosťou upratovačky je udržiavať školské miestnosti v náležitej čistote, 

vo vzornom poriadku, aby sa zdravie žiakov a zamestnancov čo najviac chránilo. Režim 

upratovania je realizovaný na základe hygienických požiadaviek na pracovné prostredie. THP 

zamestnanci sa riadia vypracovaným Vnútorným poriadkom THP zamestnancov. Pracovná doba 

THP zamestnancov sa vypracúva na každý školský rok. 

Denne sa umývajú s čistiacim prostriedkom podlahy všetkých chodieb a schodísk. Podlahy 

učební, tried a kabinetov sa denne čistia po vyučovaní. Navlhko sa denne upratujú pracovné 

plochy lavíc a stoličiek, utieranie kľučiek na dverách, navlhko s čistiacim prípravkom sa čistia 

umývadlá v triedach, kľučky dvier, zariadenia na osobnú hygienu (umytie mís, pisoárov a 

umývadiel v predsieňach toaliet).  

Týždenne sa umývajú navlhko s pomocou čistiacich prostriedkov obkladačky, dvere, parapety 

okien, vykurovacie telesá a podľa potreby nábytok.   

Mesačne upratovačky umývajú navlhko s pomocou čistiacich prostriedkov olejové nátery stien, 

odstraňujú nečistoty zo stien. Podľa potreby poupratujú kabinety. Polročne sa umývajú okná, 

ošetruje sa nábytok.  Jedenkrát ročne sa čistia stropné svietidlá: v lete pri veľkom upratovaní. 

Počas letných prázdnin upratovačky spolu so školníkom vykonávajú veľké hĺbkové 

upratovanie – umývanie okien, umývanie olejových náterov, lavíc, stoličiek, nábytku. Umývanie 

umývadiel v triedach a všetkých priestorov a vybavenia priestorov sociálnych zariadení 

dezinfekčnými prostriedkami. 

Starostlivosť o vonkajšie športové a iné plochy má na starosti školník - údržbár. Denne v 

ranných hodinách kontroluje čistotu a bezpečnosť školského dvora a chodníkov (vyzbiera 

papiere, v zimnom období zabezpečí bezpečnosť chodníkov, odhŕňa sneh, posýpa chodníky).     

Školník rezom upravuje kríky a stromy, odstraňuje nečistotu zo športovísk. Okolie vchodov do 

budov zametajú a umývajú upratovačky.  Pomôcky na upratovanie sú rozdelené podľa účelu, 

osobitne na zariadenia na osobnú hygienu a podlahy, pracovné plochy a nábytok, okná. Čistiace 

a dezinfekčné pomôcky a prostriedky sú uložené v uzamknutej miestnosti, v sklade, mimo 

dosahu detí.   

    

Článok VIII.  

Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania  

odpadových nádob  

  

Odpady z miestností školy vynášajú upratovačky. Vyprázdňovanie odpadových nádob 

zabezpečujú Technické služby mesta Rožňava podľa rozpisu schváleného Mestom Rožňava. 

Škola separuje plasty, ktoré zberá do určených vriec a ich odvoz zabezpečujú taktiež Technické 

služby mesta Rožňava.  

  

Článok IX.  

Pokyny pre zamestnancov a návštevníkov školy  
  

1. Pokyny pre zamestnancov – zabezpečenie trvalého dozoru nad deťmi a žiakmi       
Pedagogickí zamestnanci majú na vykonávanie trvalého dozoru nad žiakmi počas prestávok a 

taktiež počas obeda spracovaný harmonogram, ktorý sú povinní dodržiavať. Harmonogram 

dozorov je umiestnený v zborovni a na každej chodbe, kde sa vykonáva dozor. V prípade 

absencie učiteľa určí zástupca riaditeľa školy náhradný dozor. Učitelia boli oboznámení s 

metodickým usmernením MŠ SR č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských 

zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii 



nebezpečných udalostí. Zabezpečuje sa dodržiavanie metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-

R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.   

Povinnosti zamestnancov sú obsiahnuté v základnom dokumente – Vnútorný poriadok 

školy. Obsahuje práva a povinnosti učiteľov, triednych učiteľov, dozorkonajúcich, pracovný 

poriadok odborných učební, školských dielní, cvičného bytu, prác na pozemku, telocviční. 

Pracovné poriadky sú v súlade s hygienickými požiadavkami a bezpečnostnými pravidlami. 

Starostlivosť o zdravie žiakov je zabezpečovaná priebežne. Menšie úrazy sa evidujú podľa 

príslušných predpisov v zošite úrazov.  

 

2. Pokyny pre návštevníkov   

Všetky návštevy sa oznamujú na vrátnici školy, kde je zabezpečená stála služba. 

Vchodové dvere sú zabezpečené kľúčmi. Nie je dovolený voľný pohyb cudzích osôb v 

priestoroch školy. Pre bezpečnosť a ochranu žiakov a zamestnancov je na škole zavedený 

kamerový systém.   

Zákonní zástupcovia žiakov nesmú svojimi návštevami rušiť vyučovací proces, ale dohodnú si s 

učiteľom stretnutie tak, aby ich návšteva vyučovací proces a povinnosti učiteľa nenarušovala.   

  

Článok X. 

Bezpečnosť žiakov aj zamestnancov  
  

V škole sú dodržiavané všetky predpisy BOZP a PO. Škola si zabezpečuje služby 

autorizovaného bezpečnostného technika a technika PO, ktorý zabezpečuje služby v zmysle 

aktuálnych právnych predpisov a dohliada na dodržiavanie pravidiel BOZP a PO.   

Bezpečnosť práce je zo strany zamestnávateľa zabezpečovaná:   

-  pravidelným preškolením všetkých zamestnancov  

-  preškolením nových zamestnancov,   

- zabezpečením OOPP podľa vnútroorganizačnej smernice a potrieb zamestnancov       

vytváraním dobrých pracovných podmienok,   

- uplatňovaním zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení      

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V priestoroch školy a v areáli školy sa 

rešpektuje zákaz fajčenia. Porušenie uplatňovania tohto zákona sa považuje u zamestnancov 

školy za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.         

- udržiavaním budovy v dobrom technickom stave,   

- pravidelnou kontrolnou činnosťou.   

Bezpečnosť žiakov je zo strany školy zabezpečená:   

- zabezpečením budovy počas vyučovania,   

- vytváraním vhodných materiálnych a hygienických podmienok vyučovania,   

- udržiavaním budovy v dobrom technickom stave,   

- vhodnou prevenciou (poučenia, prednášky odborníkov,...),   

- zabezpečením dozoru pri každej činnosti a aktivite poriadnej školou (žiak nesmie bez 

písomného povolenia učiteľa opustiť triedu, školu, ani školský areál),  

- aktívnou spoluprácou s rodinou žiaka,  

- pravidelnou kontrolnou činnosťou.   

  

Článok XI. 

Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií  
  

      V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i deti rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť 

priestory budov. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné 

priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú 

označené značkami, trvanlivé a zreteľne čitateľné. Zamestnanci školy sú pravidelne školení. V 

budovách sú označené požiarno-evakuačné plány, únikové cesty a je stanovená protipožiarna 



hliadka. Škola má zabezpečený dostatok hasiacich prístrojov v zmysle platnej legislatívy. 

Hasiace prístroje sú na určených miestach. Zamestnanci školy sú zodpovední za dodržiavanie 

predpisov PO. Mimoriadne udalosti a havárie je nutné neodkladne hlásiť vedeniu školy. Pri 

evakuácii postupovať podľa pokynov a plánu, ktorý je na každom poschodí.   

Škola má uzatvorenú zmluvu s osobou, ktorá spracováva, aktualizuje a kompletizuje 

dokumentáciu protipožiarnej ochrany, vnútorné smernice pre úsek BOZP, OPO, COO, ktorými 

sa škola riadi.   

   

Legislatíva  

  

- Zákonník práce – Zákon č. 311/2001 Z.z. 

- Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl 

a školských zariadení č 1166/1999-12 z 25. augusta 1999 

- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- Metodické usmernenie č. 9/2008-RI k vykonaniu zákona č. 245/2008 

- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- Zákon č.154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z.Z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

- Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-

športové zariadenia 

- Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti 

a mládež 

- Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania 

- Vyhláška MZ SR č.206/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č.541/2007 

Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 

- Vyhláška MŠVVaŠ SR č.221/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR 

č.320/2008 Z.z. o základnej škole 

- Vyhláška MŠ SR č. 305/2008  Z.z. o škole v prírode 

- Metodické usmernenie č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských 

zariadení a VŠ pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných 

udalostí 

- Nariadenie vlády č.496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 

č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a 

kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 

 

Telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu  

  

Hasičský a záchranný zbor 150  

Energie 2   0800 123 332  

Východodoslovenská vodárenská spoločnosť 058/4824772 

Polícia 158  

Mestská polícia 159  

Rýchla lekárska služba  155  

Tiesňová linka prvej pomoci  112  

Nemocnica Rožňava 058/7324332  

Mestský úrad Rožňava 058/7773111  

Technické služby mesta Rožňava 058/7324563  

RUVZ Rožňava 058/7323257 





 

Príloha č.1: 

 
Prevádzkový poriadok telocvične ZŠ Ul. pionierov 1, Rožňava 

 

 

Telocvičňa slúži na zabezpečenie výuky povinnej telesnej výchovy a mimoškolskej činnosti 

pre žiakov ZŠ a pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú so školou uzatvorenú zmluvu o 

prenájme.  

 

1. Vstup do telocvične a na ihriská je povolený iba pod dozorom vyučujúceho alebo 

s jeho súhlasom. 

2. Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 

3. Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pri inej činnosti 

cvičebný úbor. 

4. Za súčasť športové úboru sa nepovažuje: košeľa, blúzka, sveter, pančuchové nohavice, 

spodky, podkošieľka, nátelník, papuče, šľapky, topánky, ortopedická obuv a podobne. 

Športový úbor pozostáva z trenírok, bavlneného trička či tielka, bavlnených alebo 

vlnených ponožiek a športovej obuvi. V chladnejších mesiacoch možno použiť 

teplákovú súpravu alebo jej časti, návleky na členky, kolená, lakte a zápästia. 

5. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia 

byť stiahnuté gumičkou. 

6. V prípade, že žiak nemá predpísaný cvičebný úbor, musí byť vykázaný zo športovej 

činnosti alebo vyučovacej hodiny na dobu, kým si úbor nedá do predpísaného 

poriadku. 

7. Žiaci sa v šatniach, na chodbe, v telocvičniach, na ihriskách správajú disciplinovane, 

nie sú neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie 

šatní, telocvične a športovísk. V šatniach a na chodbe ja počas prestávok zakázané 

behať, naháňať sa a strkať do spolužiakov. Chlapcom je zakázaný vstup do 

dievčenskej šatne a naopak. 

8. Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich 

pravidlá, pri gymnastických a iných cvičeniach, aerobiku, turistike sú povinný 

dodržiavať rady, pokyny a upozornenia vyučujúceho. 

9. Žiaci sú povinný pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením 

vyučujúceho, alebo podľa jeho pokynov. 

10. Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä 

hojdanie na kruhoch, preskakovanie švédskej debny, hojdanie na lane, šplhanie sa na 

lane a tyči, lezenie na závesné rebríky, cvičenie na kladine, skoky na žinenky bez 

pokynov, dopomoci a záchrany vyučujúceho. Veľmi prísne sa zakazuje lezenie po 

basketbalových konštrukciách, vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, lezenie 

a vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky. 

11. V prípade, že sa vyučujúci venuje inej činnosti, žiaci sú povinný podľa jeho pokynov 

dávať dopomoc a záchranu žiakom pri cvičení. 

12. Žiaci na hodinách TV nesmú jesť a piť, túto činnosť vykonávajú počas prestávok 

mimo športovísk. 

13. Na hodinách TV je prísne zakázané žuť žuvačky. 

14. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom jeho trieda športuje, 

je povinný pred odchodom oznámiť to vyučujúcemu. Tak isto oznámi svoj návrat. 

15. Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú žiaci povinní ihneď hlásiť. 



16. Každý úraz vyučujúci ihneď zapíše do knihy úrazov a do štyroch dní vyplní záznam 

o úraze. 

17. Všetkým je zakázané v telocvičniach, na ihriskách, v šatniach fajčiť a požívať 

alkoholické nápoje a iné omamné látky. 

18. Pri podozrení, že žiak pred športovaním pil alkohol, je vyučujúci povinný nepripustiť 

ho k výkonu športovej činnosti a zabezpečiť vykonanie dychovej skúšky. Ak bola 

skúška pozitívna, je povinný so svedkami spísať záznam. 

19. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej 

hodiny peniaze, hodinky a iné cennosti vyučujúcemu, ktorý ich uschová a vydá po 

skončení hodiny. 

20. Žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetov TV a skladu, svojvoľne si 

brať lopty a iné športové náradie. 

21. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz nemôžu na hodine TV cvičiť, túto okolnosť 

preukážu pred začiatkom hodiny lekárskym potvrdením. Sú povinní byť v cvičebnom 

úbore a podľa pokynov vyučujúceho pomáhať pri zapisovaní výkonov, meraní alebo 

pri inej činnosti. 

22. Menštruácia nie je dôvod pre oslobodenie z hodiny TV 

23. Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu či úraz niektorej časti tela, donesú o tomto 

lekárske potvrdenie. Na hodinách TV budú vykonávať len primerané cvičenia 

adekvátne ich telesnému stavu. 

24. Žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov nesmú vykonávať športovú činnosť, 

predložia riaditeľstvu školy žiadosť od rodičov podloženú lekárskym potvrdením. 

25. Oslobodení žiaci z TV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, na 

telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú.  

26. Potrebné telocvičné náradie vydáva zásadne príslušný vyučujúci. Bez vedomia 

vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu TV a náraďovne. 

27. Pri telovýchovnom procese majú žiaci určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez 

povolenia opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby 

neprišlo k úrazu.  

28. Všetky presuny na stanovištia robia žiaci pod vedením vyučujúceho, pri dodržaní 

bezpečnostných predpisov. 

29. Žiaci sú oboznámení s dopomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich 

bezpodmienečne robiť. 

30. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť. 

31. K osobnej hygiene využívajú žiaci svoj uterák a mydlo a v sprchárni dbajú na svoju 

bezpečnosť. Sprchovať sa môžu iba s vedomím vyučujúceho. 

32. Po vstupe do šatní sa žiaci správajú disciplinovane a neničia zariadenie šatne. 

33. Na hodiny TV prichádzajú žiaci včas. 

34. Za prípadné straty učiteľ nezodpovedá. 

35. Na chodbách je zakázané ničiť nástenky. 

36. Po skončení činností poverený žiak zatvára okná, skontroluje uzávery vodovodu 

v umyvárni.  

37. Žiaci na nulté a siedme vyučovacie hodiny prichádzajú 10 minút pred začiatkom 

hodiny. 

38. Vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy na ZŠ Ul. pionierov 1 prebieha od 

7.00 do 15.25 podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried. 

 

 

 

 





 Príloha č. 2   

Prevádzkový poriadok internetu školy, počítačových učební a WIFI siete 

 

Článok  1 

Úvodné  ustanovenie 

 

Lokálna počítačová sieť (ďalej len LAN) Základnej školy na Ulici pionierov  1 

v Rožňave, je napojená na verejnú sieť internet. Sieť je prevádzkovaná pre potreby výučby 

a iných činností potrebných pre prevádzku školy. Počítačové a multimediálne učebne sú 

odborné učebne zamerané na výučbu pomocou informačno-komunikačných technológií. 

WIFI sieť školy umožňuje prístup do internetu prostredníctvom bezdrôtového prístupu. 

Prístup a komunikácia je chránená šifrovaním WPA2 s pravidelnou odmenou a filtrovaním 

MAC adries. 

Článok  2 

Oprávnení  užívatelia 

 

Oprávnenými užívateľmi intranetu sú: 

 Pedagogickí  a nepedagogickí zamestnanci školy 

 Študenti školy 

 Pracovníci iných organizácií alebo súkromne osoby, ktoré majú povolený prístup od vedenia 

školy. 

 Všetci oprávnení užívatelia siete sú povinní riadiť sa Všeobecnými pravidlami používania 

siete internet (známe ako NETIKETA). Oprávnení užívatelia majú nárok na pridelenie 

prístupových práv k prvkom siete podľa svojho pracovného alebo študijného zariadenia. 

Prístupové práva prideľuje správca siete.  Každý užívateľ pred začiatkom práce  v sieti resp. 

internete absolvuje zaškolenie resp. preukáže sa, že vie sieťové prostriedky používať 

a písomne potvrdí u správcu siete, že je oboznámený a prevádzkovým poriadkom siete a bude 

ich dodržiavať. 

Článok 3 

Prístup do počítačových učební 

 

Prístup do počítačových učební  má právo študent počas vyučovania len za prítomnosti 

vyučujúceho. Prístup do učební je možný aj po skončení vyučovania, ale len počas 

záujmových krúžkov alebo iných aktivít organizovaných školou, prípadne po dohode so 

správcom siete alebo učiteľom.  V inom čase má právo odsúhlasiť používanie IKT len správca 

siete a zodpovedný učiteľ. 

Prístup do miestností je umožnený každému študentovi školy za účelom štúdia na 

počítačoch, resp. vypracovávania zadaní a úloh súvisiacich s vyučovaním v škole bezplatne. 

Správca siete môže určiť obmedzujúce opatrenia, ak dôjde k porušovaniu prevádzkového 

poriadku. Vyučujúci, ktorý využíva počítačovú učebňu školy je povinný zapísať sa do 

prevádzkovej knihy počítačovej učebne a vyplniť všetky položky zápisu. 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti  žiaka 

 

 Udržiavať poriadok v miestnosti 

 Chrániť technické prostriedky a inventár pred poškodením 

 Dodržiavať pokyny  pre prácu na počítačoch 

 Zapísať sa do prevádzkového zošita , ktorý je vedený pri každom počítači v učebniach 

 Správať sa podľa pokynov službukonajúceho zamestnanca (učiteľa) 



 Ohlásiť  službukonajúceho učiteľovi alebo správcovi siete akékoľvek poruchy technického 

vybavenia 

 V učebni je zakázané jesť a piť 

 Je zakázané dotýkať sa elektrických rozvodov 

 Do učebne je zakázaný vstup s mobilným telefónom 

 Poškodenie stoličiek , prípadne iného  inventáru treba tiež zapísať do zošita a oznámiť 

správcovi učebne 

 Rezervácia PC učebne je potrebné dohodnúť so správcom vopred 

 

Užívatelia majú zakázané manipulovať s technickými prostriedkami počítačov , pripájať , 

odpájať alebo rozoberať zariadenia pripojené k počítaču okrem vlastných CD/DVD médií 

Pamäťových USB zariadení, ktoré sú najprv prekontrolované antivírusovým programom. 

Študentom je zakázané vstúpiť do učebne bez prítomnosti vyučujúceho. 

 

Článok 5 

Pokyny pre prácu na počítačoch 

 

Každý užívateľ, ktorý chce pracovať v školskom sieti alebo na počítačoch školy sa 

musí pracovať cez užívateľské konto, ktoré má na to určené. O vytvorenie konta je potrebné 

požiadať správcu siete školy osobne  (zamestnanci školy) alebo prostredníctvom vyučujúceho 

(študenti). Na našej škole je prihlasovacie konto pre učiteľov- Učiteľ a pre žiakov- Žiak.  

Užívateľ je oprávnený pracovať v sieti výhradne pod menom  (prihlasovacím kontom) 

a v tom domácom adresári, ktorý mu bol pridelený správcom siete. Prístupové práva 

používateľa sú dané jeho užívateľským menom. Používateľ sa nesmie pokúšať získať 

prístupové práva, či privilegovaný stav, ktorý mu nebol pridelený. Taktiež sa nesmie pokúšať 

získať prístupové práva pre wifi sieť školy. 

Pokiaľ užívateľ akýmkoľvek spôsobom  (vrátane hardvérovej alebo softvérovej chyby) 

získa privilegovaný stav alebo prístupové práva, ktoré mu neboli pridelené, je povinný túto 

skutočnosť bezprostredne oznámiť správcovi siete. Používateľ sa nesmie pokúšať získať 

prístup k chránením informáciám a dátam iných používateľov.  Užívateľ – učiteľ má 

pomocou hesla, ktoré je uschované v tajnosti. Užívateľ – žiak má zabezpečený prístup 

do svojho konta bez hesla. Užívateľ pracuje v sieti tak, aby zámerne nenarúšal integritu 

siete, zbytočne ju nezaťažoval (kopírovanie nadrozmerných súborov, spúšťanie úloh zámerne 

zaťažujúcich systém a pod.). 

Používateľ nesmie vyvíjať v sieti takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom 

bránila v riadnom používaní siete. Prenos extrémne dlhých súborov alebo prístup do 

anonymných FTP serverov, by mal byť vykonávaný prevažne mimo hlavnú pracovnú dobu 

lokálnych užívateľov týchto serverov. Len so súhlasom správcu siete. Užívateľ je povinný 

uskutočniť všetky opatrenia, aby nespôsobil šírenie počítačových vírusov. Užívateľ je 

povinný pri ukončení práce odhlásiť sa z operačného systému pomocou príkazu na odhlásenie 

v menu štart operačného systému Windows. Žiaci môžu počítače a ostatné zariadenia 

zapínať a vypínať len na pokyn učiteľa. Učiteľ odchádza z učebne ako posledný 

a skontroluje všetky zariadenia. Užívateľom je zakázané dotýkať sa prstami obrazovky 

monitora, mali by dodržovať vzdialenosť hlavy od monitora 35 cm. Počas výučby je študent 

oprávnený pracovať len s programovým vybavením, ktoré je predmetom  výučby. Výnimku 

môže povoliť vyučujúci alebo správca siete. Je zakázané na počítačoch prevádzkovať hry. Je 

zakázané navštevovať stránky pornografický materiál a umiestňovať ich obsah na lokálny 

disk resp.  počítačovú sieť. Je zakázané navštevovať stránky propagujúce drogy, brutalitu, 

rasovú neznášanlivosť a iný  kontroverzný materiál. Prístup do siete internet je monitorovaný 

a logovacie súbory sú uchované 1 rok. V prípade pokusu o prístup k zakázanému obsahu 



v sieti internet je zobrazená užívateľovi správa o zákazu  prístupu. Užívateľ sa zaväzuje, že 

nebude šíriť nelegálny softvér, t.j. taký, ktorý nebol získaný, alebo  nie je používaný v súlade 

so zákonmi (vrátane rešpektovania autorských správ) a licenčnými  podmienkami a nebude 

nelegálny softvér vedome používať. Tiež je zakázané kopírovať a distribuovať  časti 

operačného systému nainštalovaných programov bez vedomia správcu siete.   

Užívateľ nesmie svojvoľne meniť konfiguráciu pracovných staníc a počítačov v sieti, 

čo by negatívne vplývalo na prevádzku siete. Zmeny konfigurácie predmetných prostriedkov 

výpočtovej techniky môžu byť vykonané len so súhlasom správcu siete. Študentom je 

zakázané uchovávať na lokálnych pevných diskov počítačov akékoľvek súbory, ktoré  nie sú 

potrebné pre vyučovací proces. Výnimkou môže povoliť službu konajúci učiteľ a správca 

siete. 

Pri využívaní služieb internetu užívateľ dodržiava slušné medze správania, morálky 

a etiky. Najmä je zakázané používať e-mail na šírenie materiálov, ktoré sú v rozpore so 

zákonom. Tiež je zakázané obťažovať ostatných používateľov zasielaním reťazových e-

mailov na náhodne zvolené adresy. Je prísne zakázané používať vulgárne a znevažujúce 

výrazy v e-mailoch určených pre okruh ľudí (napr. elektronické konferencie, nes, ...) 

Zneužitie vlastného konta resp. neoprávnené pridelenie konta v prospech inej osoby, ide na 

vrub vlastníka konta. Používateľ plne zodpovedá za škody, ku ktorým došlo v dôsledku 

zneužitia jeho konta pre nedbalú manipuláciu s heslom tohto konta. 

 

Článok 6 

Pokyny pre prácu na počítačoch pripojených do intranetu školy prostredníctvom WIFI 

siete 

 

Prístup do WIFI siete majú všetci oprávnení užívatelia školy. Pre prístup na internet 

prostredníctvom WIFI siete je povolený na notebookoch alebo iných zariadeniach 

umožňujúcich bezdrôtové pripojenie. O zriadenie prístupu je potrebné požiadať správcu siete 

školy. Správca siete školy má vyhradené právo rozhodnúť o zamietnutí  žiadosti o zariadenie 

prístupu pre študentov. V prípade zamestnancov školy má  vyhradené právo rozhodnúť 

o zamietnutí žiadosti vedenie školy  na podnet správcu siete školy . Zamietnutie prístupu 

zamestnancovi školy musí byť vyhotovené písomnou formou s odôvodnením. Správca  siete 

môže zo závažných dôvodov zablokovať prístup do WIFI siete zamestnancovi  školy alebo 

študentovi, ak zistí porušenie pravidiel. Prístup do siete  WIFI je monitorovaný a prenášané 

dáta sú kontrolované. Prístupové údaje podliehajú utajeniu a nesmú byť poskytnuté iným 

osobám. Prístupové údaje do WIFI siete sú nemenné. Zmena hesla je možná len správcom 

siete. Študenti majú zakázané využívať pripojenie do WIFI siete počas vyučovacej hodiny. 

Porušenie tohto pravidla znamená zablokovanie prístupového konta, prípadne iné tresty.  

 

Článok 7 

Postihy za porušenie pravidiel 

 

Porušenie ustanovení prevádzkového poriadku bude kvalifikované ako porušenie 

pracovnej disciplíny a bude posudzované v zmysle Zákonníka práce a nadväzných predpisov, 

u študentov ako porušenie vnútorného poriadku školy. Porušenie vyššie uvedených pokynov, 

bude u študentov postihované zákazom prístupu do všetkých počítačových učební  (mimo 

vyučovacích povinnosti) na dobu 1 školský rok.  

 

 

 






