
Prevádzkový poriadok školy.  

Riaditeľ školy: Mgr. Vilém Vrba  
Vypracoval: Mgr. Vilém Vrba
Platnosť: od 01.novembra 2012  
Schválil: RVÚZ Trnava 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 
schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia k rozhodnutiu č. j. 
RÚVZ/2013/03335/H-HDM V Trnave dňa 24.09.2013

 
A. „V zmysle zákona Národnej rady, č.355/2007 Z. z., z 31. júla 2007, 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Základná škola, Holubyho 15, Piešťany vydáva 
nasledovný Prevádzkový poriadok školy“.        

B. Identifikačné údaje prevádzkovateľa.   
Základná škola/ďalej len škola/je samostatnou rozpočtovou organizáciou 
mesta, jej súčasťami sú Školská jedáleň s kuchyňou/ďalej len ŠJ/ a Školský 
klub detí/ďalej len ŠKD/. Na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 1.1.1998, 
s jej dodatkami, je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou 
subjektivitou.     

• Zriaďovateľ: Mesto Piešťany  
•  Štatutárny orgán: Ing. Remo Cicutto, primátor mesta 
•  Názov zariadenia: Základná škola
• Štatutárny orgán: Mgr. Vilém Vrba, riaditeľ školy 
• Zástupcovia riaditeľa školy: Mgr. Ladislava Gregoričková, Mgr. 

Elena Kubániová 
• Kontakt: 033 7626596, fax 033 7626596, mobil 0911952780 
• E- mailová adresa: zsholubyho@misnet.sk     
• Webová stránka školy: www.zsholubyho.sk  
• IČO školy: 360 80349 
• Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Piešťany
• Výchovný poradca: Mgr. Martin Jankech
• Školský psychológ: PhDr. Zuzana Táborská 
• Vedúci ŠJ: Lýdia Galanková 
• Kontakt: 033 7623263, fax 033 7626596, 

jedalenholubyho@misnet.sk      

C. Charakteristika školy.   
            Plno organizovaná škola poskytujúca primárne a sekundárne 
vzdelanie. 

• Počet tried 22 o celkovej výmere 1342 m2, najvyšší počet žiakov 
660, každá trieda má plochu 61 m2 a svetelnú výšku 300 cm.  

• 5 oddelení ŠKD.     
• Charakteristika prostredia, okolia a areálu školy. 
Škola sa nachádza v tichej obytnej časti mesta. V roku 2012 oslávi 
50 výročie jej založenia. Prístupová cesta je jednosmerná, rodičia 
a návštevníci školy majú možnosť parkovania. Areál školy je celý 
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oplotený. Dĺžka oplotenia je 600 m. Má dve vstupné brány. Bočná je 
pre zásobovanie a hlavná pre chodcov. Priestor medzi budovami má 
charakter lesoparku s počtom okolo 450 kusov drevín. Mimo krytých 
chodníkov areálu sú plochy zväčša zatrávnené. V zadnej časti areálu 
sú ihriská a atletická dráha s doskočiskom. Medzi stromami sú 
oddychové zóny a preliezačka. V športovej časti areálu je futbalové 
ihrisko s podkladom tráva, asfaltové, basketbalové ihrisko 
a multifunkčné ihrisko. Atletická dráha je dlhá 242 m, s rovinkou 100 
m a rozbežisko na skok do diaľky, všetky majú podklad z antuky. 
Doskočisko je vyplnené kremičitým pieskom. Objekt školy má spolu 
s telocvičňou 5 osobitne stojacich budov. Budovy sú po komplexnej 
rekonštrukcii. Vymenené boli všetky okná, vstupné dvere, zateplené 
boli všetky budovy a ich strechy. V budove 1-4 ročníka 
zrekonštruované všetky WC s umyvárňami. Vo všetkých triedach 
bola vymenená podlahová krytina, vybudovaná odborná učebňa 
fyziky/ďalej len FYZ/ a zrekonštruovaná palubovka v telocvični. ŠJ 
s kuchyňou je taktiež po komplexnej rekonštrukcii. Vyhovuje 
normám EÚ a jej prevádzku schválil RÚVZ v Trnave. V projekte 
rekonštrukcie bola pre slabozrakú žiačku dodaná čítačka 
s monitorom. Svetelná výška vo všetkých miestnostiach školy je 300 
cm, väčšia svetelná výška je len v kotolni a v telocvični. V budovách 
sú schodištia a chodby široké 240 cm s hladkým liatym povrchom. 
Schody sú farebne označené.  
Po ľavej strane od vstupnej brány je jednoposchodová budova 
odborných učební orientovaná sever- juh. Vstup do budovy je 
na úrovni chodníka. Na poschodí po ľavej strane je zubná 
ambulancia, interaktívna učebňa FYZ s laboratóriom  a zóna 
výchovného poradcu. Po pravej strane učebňa chémie, biológie, 
jazykové laboratórium, kabinet dejepisu a geografie. Pri schodišti je 
WC pre personál a miestnosť pre upratovačky. Na prízemí vpravo je 
učebňa pre skupinové vyučovanie cudzích jazykov a hudobnej 
výchovy, učebňa pre vyučovanie výtvarnej výchovy a multimediálna 
učebňa. Vľavo je Školská knižnica, školská kuchynka a 2 WC pre 
žiakov. 
Od hlavnej brány vpravo je administratívna budova so ŠJ, 
orientovaná juh- sever. Vstup do budovy je v úrovni chodníka. Na jej 
prízemí je školská jedáleň/ďalej len ŠJ/ s kuchyňou a kanceláriou. ŠJ 
má svoj vlastný bočný vchod. Kapacita jedálne je 100 stravníkov 
a kapacita kuchyne je výroba 300 obedov. V jedálni sú 2 umývadlá 
s teplou a studenou vodou. Pred jedálňou sú 2 WC a odkladací 
priestor pre žiakov. Na poschodí sú 2 WC pre zamestnancov 
a návštevy. Vpravo je zborovňa, kancelária riaditeľa školy, jeho 
zástupcov /ohlasovňa požiaru/, kancelária ekonómky, hospodárky 
školy a sklad učebníc. Oproti nim je učebňa Informatiky, učebňa 
Modernizácie vyučovania a relaxačná miestnosť s kanceláriou 
školského psychológa.   
Budova pre vyučovanie 1- 4 ročníka/ďalej len I. stupeň/ a činnosť 
ŠKD, s orientáciou juh- sever, je štvorpodlažná s desiatimi triedami. 



Vstup do budovy má dva farebne označené schody. V 
suteréne budovy je centrálna nízko tlaková, plynová kotolňa na 
výrobu tepla a teplej vody. V tomto priestore sú  dielne pre školníka- 
údržbára. ŠKD má pre 2 oddelenia vyčlenené dve miestnosti. Na 
prízemí a pravidelne na každom podlaží sú 2 triedy a striedavo 1 WC 
s umývadlom a výlevkou. Pre chlapcov je k dispozícii 6 pisoárov a 2 
toalety, pre dievčatá 4 toalety. Chodby na každom podlaží majú 
plochu 29 m2, na prízemí 31 m2. Na chodbách sú dvojdielne okná a 
pre každého žiaka šatníky s priestorom na odkladanie topánok.  
Budova pre 5- 9 ročníka/ďalej len II. stupeň/ je orientovaná východ- 
západ. Vstup so štyrmi schodmi je zabezpečený kovovým zábradlím. 
Je priestorovo rovnaká ako budova I. stupňa s rozdielom, že 
v suteréne je školská dielňa, učebňa pre skupinové vyučovanie 
a sklad na náradie. 
V obidvoch budovách sú vo všetkých triedach umývadlá a okná 
z dvoch strán miestnosti.  Schodištia sú farebne označené 
a zabezpečené murovaným zábradlím. Na vrchných poschodiach sú 
na zábradliach pripevnené ochranné mreže.  
V každej miestnosti školy je umývadlo a dvojdielne okná. Spodná 
časť okna o rozmeroch 120 cm x 60 cm sa používa na vetranie 
vyklopením.  Vrchná časť okna o rozmeroch 120 cm x 180 cm sa v 
triedach otvára len pod dozorom. V kmeňových triedach sú na 
zadnej stene triedy okná o rozmeroch 120 cm x 150 cm. Vo všetkých 
priestoroch školy je dostatok prirodzeného svetla a zabezpečené 
požadované vetranie. Osvetlenie vnútorných priestorov školy je 
žiarivkové a žiarovkové. Výhrevnými telesami sú článkové, plechové 
radiátory.   
Školský nábytok, tabule a šatníky normám vyhovujú. Elektrická 
a internetová sieť je zabezpečená v ochranných lištách. 
Laboratórium v učebni FYZ vyhovuje európskym štandardom 
a Slovenským technickým normám. Elektrický sporák v školskej 
kuchynke je kontrolovaný revíznym technikom. Na všetkých 
chodbách školy sú hasiace prístroje, V budovách I. a II. stupňa sú 
hydranty. Hydrant je aj v telocvični.   
Telocvičňa je orientovaná sever- juh, na východnej a západnej 
strane je dostatočný počet okien. Prirodzené vetranie je 
zabezpečené sklopnými oknami. Intenzívnejšie vetranie zabezpečujú 
elektrické ventilátory. Palubovku osvetľujú dva kryté výkonné, 
žiarivkové reflektory. Plocha telocvične je 28 m x 15 m, maximálna 
počet cvičiacich je 105. V telocvični je šatňa pre chlapcov a šatňa 
pre dievčatá. Pri šatniach sú sprchy, umývadlá a WC. Vedľa šatne 
chlapcov je kabinet TSV. Tieto časti telocvične sú vetrateľné 
a dostatočne osvetlené. S vchodom z vnútra telocvične je sklad 
telocvičného náradia a uzamykateľná náraďovňa. V nej sa nachádza 
elektrická rozvodná skriňa s vypínačmi na osvetlenie. S osobitným 
vchodom do telocvične je archív školy a CO sklad. Pre umývanie 
a sprchovanie je zabezpečené dostatočné množstvo teplej vody 
počas celého roka. 



Športový areál školy tvorí:  
1) atletický štvordráhový ovál 242 m, 100 m rovinka, 
povrch antuka, 
2) rozbežisko na skok do diaľky, povrch antuka, 
3) doskočisko s pieskom, 
4) trávnaté futbalové ihrisko 55 m x 33 m s ukotvenými 
futbalovými bránkami,  
5) basketbalové ihrisko 30 m x 20 m, povrch asfalt,  
6) multifunkčné ihrisko 26 m x 14 m s umelou trávou a 
s ochranným sitom vo výške 3 metre od pevných 
mantinelov.    

D. Organizácia prevádzky.   
• Organizácia režimu dňa, denný režim školy. 

06,00 - otváranie vstupných brán,  Z: školník alebo kurič, 
06,30 - otváranie budovy I. stupňa, Z: vychovávateľka, 
06,30 - otváranie ŠJ a kuchyne, Z: vedúca ŠJ, 
06,30 - 07,30 kontrola všetkých budov a objektov, Z: školník, kurič, 
06,45 - otváranie administratívnej budovy, Z: riaditeľ školy, jeho 
zástupcovia,  
07,00 - otváranie ostatných budov a telocvične, Z: vyučujúci a vedúci 
krúžkov,
07,45 - otváranie budov I. a II. stupňa, špeciálnych učební a telocvične, Z: 
dozor, vyučujúci TSV,
08,00 - uzamknutie budov, Z: dozor. 
Rozvrh hodín:

1. 08,00- 08,45  prestávka 08,45- 08,55 
2. 08,55- 09,40  prestávka 09,40- 09,55 
3. 09,55- 10,40  prestávka 10,40- 10,50 
4. 10,50- 11,35  prestávka 11,35- 11,45 
5. 11,45- 12,30  prestávka 12,30- 12,40 
6. 12,40- 13,25  prestávka 13,35- 13,55  obed  
7. 13,55- 14,35  poobedňajšie vyučovanie, vyučovacia hodina je 40 

minút s prestávkou 5 minút.  
Od 12,00 začínajú pracovať upratovačky podľa rozpisu rozdelenia 
priestorov. V rámci svojich prác a činností sledujú a kontrolujú pohyb osôb. 
ŠKD začína činnosť v jednotlivých oddeleniach podľa úväzkov a rozvrhov 
o 11,30. Zabezpečujú obedňajšiu činnosť detí ŠKD. Poobedňajší rozvrh im 
končí o 16,30. Všetky priestory, budovy a objekty skontrolujú a uzamknú 
upratovačky o 20,00. Prevádzku telocvične vo večerných hodinách 
kontroluje kurič a školník.   

• Postup pri príznakoch akútneho ochorenia.  
Podľa Školského poriadku je každý zákonný zástupca žiaka povinný bez 
odkladu školu informovať o zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa. 
Plán prevencie a opatrení: 



 V triedach, učebniach a v telocvični zabezpečovať pravidelné 
vetranie,                             Z: dozor, vyučujúci, vychovávateľky T: 
trvalý  

 Počas prestávok, podľa počasia využívať prestávky na aktívny pobyt 
na čerstvom vzduchu, 
Z: dozor, triedni učitelia, vyučujúci  T: trvalý   

 Uskutočňovať ranné cvičenia, rozcvičky a nenáročné relaxačné 
cviky,                                                                                          Z: 
vyučujúci  T: trvalý   

  Zabezpečovať presun žiakov po čerstvom vzduchu, 
Z:dozor, vyučujúci  T: trvalý  

 Viesť žiakov ku konzumácii  čerstvej zeleniny a ovocia, 
Z: PZ školy  T: trvalý  

 Zapájať školu do programov Zdravá škola, Ovocie do škôl a Mliečny 
program,                                    Z: vedúci pracovníci školy  T: trvalý  

 Ak sa vyskytuje na škole zvýšená chorobnosť informovať o tom 
zákonných zástupcov, spolupracovať s RÚVZ v Trnave a s detskými 
lekármi,                                                                Z: triedni učitelia, 
zástupcovia riaditeľa školy  T: trvalý  

 Pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia, žiaka vyčleniť 
z kolektívu a okamžite informovať zákonného zástupcu. Dieťa musí 
zostať doma aspoň 2 dni. Do kolektívu môže byť prijaté až po 
odstránení parazitárneho ochorenia. 
Z: triedni učitelia, vyučujúci a vychovávateľky  T: trvalý   
• Podmienky pohybovej aktivity. 

Vyučujúci, triedni učitelia a vychovávateľky na športoviskách školy 
organizujú športové hry, súťaže a turnaje. Škola má podmienky na 
zabezpečenie malého futbalu, mini futbalu, súťažného basketbalu, street 
basketbalu, volejbalu, mini volejbalu, florbalu, hokejbalu, tenisu, stolného 
tenisu, bedmintonu, vybíjanej, streľby zo vzduchových zbraní, ľahkej 
atletiky, základnej a športovej gymnastiky a tancov. Telocvičňa spĺňa 
podmienky a požiadavky na jej prevádzkovanie. Doskočisko je každý rok 
kontrolované a doplnené o nový piesok. Škola organizuje plavecký a 
lyžiarsky výcvik, ŠvP, cvičenia v prírode, didaktické hry, vychádzky, 
exkurzie a výlety. Ich organizácia je zabezpečená podľa dokumentu BPVV. 
Na prevádzkovanie telocvične a športovísk školy sú vypracované 
prevádzkové poriadky. 

• Podmienky režimu stravovania vrátane doplnkového stravovania 
prostredníctvom bufetov a automatov.  

Zrekonštruovaná ŠJ s kuchyňou vyhovuje normám, požiadavkám na 
spôsob organizácie a prevádzky v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, 
č.330/2009 Z. z., zo 14. augusta 2009, o zariadení školského stravovania. 
Školský bufet a automaty škola nemá. Na chodbe administratívnej budovy 
je automat spoločnosti Argematic na prípravu nápojov bez obsahu kofeinu, 
chinínu a zdraviu škodlivých látok. Na základe zmluvy je v jedálni 
umiestené zariadenie na prípravu a chladenie nápojov spoločnosti AG 
FOODS SK s.r.o. Jedlá sú podávané čerstvé a teplé v čase od 11,30 do 



13,30. Počas obedu je zabezpečený dozor učiteľov a vychovávateliek. 
Dozor vykonáva aj vedúca ŠJ. Žiaci sú usmerňovaní na správne stolovanie, 
odber stravy, činnosť s príborom, udržiavanie čistoty a poriadku. Všetky 
požadované práce, činnosti, povinnosti pre prevádzkovanie ŠJ sú uvedené 
v  Prevádzkovom poriadku zariadenia školského stravovania.          
  

• Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody.   
Dodávku pitnej vody Trnavská vodárenská spoločnosť Trnava a.s. Na žiaka 
je zabezpečené najmenej 25 litrov vody na deň. Rozvody pitnej vody 
v areály školy a v samotných budovách sú 40 ročné. Pitná vody sa 
používa v na osobnú hygienu, na umývanie riadu, umývanie 
podláh, polievanie drevín a piesku a na dopúšťanie vykurovacieho systému 
školy. V prednej časti školy je vodovodná šachta s vodomerom. Za 
kontrolu a údržbu šachty a vodovodných rozvodov zodpovedá školník. 
V prípade dlhšie trvajúceho výpadku dodávky pitnej vody sa škola 
neprevádzkuje.  

• Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov školy, 
frekvencie bežného a celkového upratovania, spôsobu 
a frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch, umyvární a šatní.    

Čistenie, údržbu a dezinfekciu vnútorných priestorov školy zabezpečujú 
upratovačky. 

a) Bežné denné upratovanie. 
Denne vyčistia a umyjú s čistiacim prostriedkom vstupné priestory, 
chodby, schodištia, dosku na  murovanom zábradlí, podlahy tried, 
učební, laboratória, školskú jedáleň, WC, umyvárne, šatne a zborovne. 
Dlažby, obklady spŕch a umyvární, umývadlá, toaletné misy, sedadlá 
mís, pisoáre jeden krát umyjú s čistiacim prostriedkom a dezinfikujú 1% 
roztokom SAVA. Vodovodné batérie, kľučky na dverách pretrú 
vyčlenenou handrou. Usadený prach pretrú navlhčenou handrou. 
Monitory, obrazovky a sklenené výplne pretrú nasucho. Zo všetkých 
miestností každý deň vysypú smetné koše do vriec a odnesú do 
kontajnerov. Koberce v miestnostiach povysávajú alebo vyčistia 
mechanickou metlou. Čalúnené kreslá a stoličky vyčistia. Palubovku 
v telocvični pretrú ráno a poobede navlhčenou handrou s čistiacim 
prostriedkom. Šatne v telocvični umyjú ráno a poobede s čistiacim 
prostriedkom. 
b) Týždenné, mesačné upratovanie/okrem bežného upratovania/.       

Obklady, dlažby v sprchách, vo WC a v umyvárňach umyjú s dezinfekčným 
prostriedkom. Olejové nátery umyjú s vlhkou handrou. Steny ometú alebo 
povysávajú. Triedy, učebne, zborovne, kancelárie, spoločenské miestnosti, 
školskú jedáleň, chodby, schodištia, šatníky, lavice a stoly umyjú týždenne 
s použitím dezinfekčných prostriedkov. Raz za mesiac umyjú kabinety a 
sklady. Počas vykurovacieho obdobia raz za dva mesiace vyčistia články 
radiátorov a priestor medzi nimi a stenou. Po ukončení vykurovacieho 
obdobia taktiež. Smetné koše raz v týždni umyjú dezinfekčným 
prostriedkom. Poriadok a čistotu v šatníkových skrinkách si  žiaci 
zabezpečujú sami, kontroluje ich príslušný triedny učiteľ.  



c) Ročné upratovanie.  
Dva krát za rok umyjú všetky okná zvonku a z vnútra aj s rámami. 
Osvetľovacie žiarivkové a žiarovkové telesá za bezpečnostných opatrení 
vyčistia na sucho, kryty zvesia a umyjú. V rámci ročného upratovania 
umyjú a dezinfikujú olejové nátery, dlažby, obklady v sprchách, vo WC 
a laboratóriách. Podlahové krytiny vo všetkých triedach a učebniach tiež. 
Všetky koberce, čalúnené stoličky a kreslá vytepujú.  

d) Mimoriadne upratovanie. 
Po stavebných úpravách, rekonštrukciách, po maľovaní a náteroch alebo 
v prípadoch havárii sa upratovanie uskutočňuje podľa pokynov riaditeľa. 

e) Špeciálne režimy upratovania a sanitácie.  
Telocvičňa, Školská jedáleň s kuchyňou, kotolňa a dielne školníka majú 
tento režim stanovený v prevádzkových poriadkoch.   

• Starostlivosť o vonkajšie priestory, najmä kvalitu a udržovanie 
piesku a opatrenia zabraňujúce jeho znečisteniu, frekvencia jeho 
výmeny. 

Čistotu, poriadok, bezpečnosť a hygienu vonkajších priestorov zabezpečujú 
prevádzkoví zamestnanci. Čistenie vonkajších a vnútorných chodníkov 
zabezpečuje školník. Kontroluje a udržuje v patričnom stave oplotenie 
celého areálu, vstupné brány a vchody do všetkých budov. Priestor okolo 
plotov čistí záhradník. Raz za rok školník kontroluje výstupy na strechy 
budov , stav striech a vodorovných zvodov. V jarných mesiacoch záhradník 
skontroluje všetky dreviny a nahlási ich poškodenie. Orezávanie a výrub 
drevín zabezpečujú Služby mesta Piešťany. Pred sezónou školník vizuálne 
skontroluje všetky vonkajšie športoviská. Antukové povrchy školník a 
záhradník vyrovnajú novou antukou a prevalcujú ich. Počas celého letného 
obdobia spoločne kosia všetky zatrávnené plochy, čistia asfaltové 
a multifunkčné ihrisko. Doskočisko s pieskom každý rok na jar dôkladne 
prečistia do hĺbky 30 cm, prekypria a pripravia na dovoz nového piesku. 
Každých päť rokov sa všetok piesok vymieňa. Ak je podozrenie na výskyt 
Salmonely species a Geohelminintov škola zabezpečí rozbor. Pokosená 
tráva a spadnuté konáre sa zhromažďujú na vyhradené miesto za budovou 
I. stupňa. Každý rok na jeseň sa pokosená tráva, spadnuté konáre a lístie 
vyvážajú. O kvetinové záhony a vysadené nové dreviny sa v rámci 
projektov starajú žiaci.  Čistotu a údržbu  priestoru okolo ŠJ zabezpečujú 
pracovníčky ŠJ. Polievanie vysadených drevín, polievanie doskočiska, 
atletickej dráhy a ihrísk v letných mesiacoch zabezpečuje školník- údržbár 
a kurič- záhradník. Čistenie vonkajších priestorov okolo budov zabezpečujú 
pod dozorom žiaci. V priestoroch medzi stromami pomáhajú žiaci hrabať 
lístie, odstraňovať burinu, drobné konáriky a nečistoty. Pred hlavnou 
vstupnou bránou, na vchodových dverách všetkých budov sú zviditeľnené 
zákazy- vstupu a vodenia psov, voľného pohybu po areáli školy na bicykli, 
kolieskových korčuliach, kolobežke, zákaz vstupu nepovolaným osobám/ŠJ, 
kotolňa/, zákaz vstupu podomovým predajcom, zákaz nosenia 
a používania nebezpečných predmetov, výbušnín, zbraní a zákaz fajčenia 
a používania otvoreného ohňa v objekte školy  Sú zverejnené na web 
stránke školy a zapracované v Školskom poriadku. 



• Starostlivosť o preliezačku. 
Škola zakúpila drevený vláčik. Slúži na relaxáciu, je vysoký 120 cm. 
V spolupráci s bezpečnostným technikom boli všetci PZ s jeho používaním 
oboznámení. O jeho stav sa stará školník.  

• Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania 
odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.  

Škola zabezpečuje separovaný zber. V škole sú 2 kontajnery na komunálny 
odpad, 1 na papier, 1 na plasty, 1 na sklo, 1 na kovy a 1 na biologický 
odpad. Ich odvoz zabezpečuje spoločnosť Márius Pedersen podľa 
harmonogramu. Vývoz smeti sa riadi podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Piešťany.  Vyčistenie kontajnerov zabezpečuje školník. 
Po ich vyprázdnení ich dezinfikuje a to raz za mesiac chlórovaným vápnom 
alebo 1% roztokom SAVA. Kontajner na biologický odpad podľa potreby 
viackrát. Na chodbách budovy I. a II. stupňa sú nádoby na separovaný zber 
papiera, plastov a tetrapakových obalov. Odpadové nádoby z kancelárii, 
zborovní a spoločenských miestností upratovačky denne vysypú, vyčistia 
a raz za týždeň dezinfikujú 1% roztokom SAVA. V kuchyni sa nádoby na 
tuhý odpad dezinfikujú každý deň. Pred každou budovou sú zberné 100 l 
nádoby. Ich vyprázdnenie zabezpečuje školník v deň odvozu. Škola každý 
rok organizuje celoškolský zber papiera. V rámci projektov sa zapája do 
rozšíreného zberu kovov, starej elektroniky, mobilov, počítačov, monitorov 
a elektrických prístrojov. Zostatky jedál zo ŠJ sú odkladané do 
zabezpečenej prístavby a každý deň je zabezpečený zmluvný odvoz. 
Miestnosť je dva krát do roka dezinfikovaná 1% postrekom roztoku SAVA 
alebo vymaľovaná vápnovou maľovkou.    

E. Pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého 
dozoru nad žiakmi.  

Základnou povinnosťou každého zamestnanca školy je vykonávať dozor 
nad žiakmi. Za dozor nad žiakmi počas vyučovania a počas pobytu v ŠKD 
zodpovedá učiteľ alebo vychovávateľka.  Spôsob a výkon dozoru je 
stanovený pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou, náplňou práce 
a rozpisom dozorov v Školskom poriadku. Pri akciách a podujatiach 
organizovaných mimo školy a mimo vyučovania je spôsob a podmienky 
dozoru podrobne stanovený v dokumente BPVV.  

F. Pokyny pre návštevníkov školy. 
Každý návštevník je povinný svoj príchod do objektov školy nahlásiť 
riaditeľovi školy alebo jeho zástupcom, ekonómke a hospodárke školy. 
Musí sa predstaviť a oznámiť účel návštevy. Ak je návšteva dohodnutá 
s iným zamestnancom je potrebné o tom informovať vedenie školy. Za 
bezpečnosť návštev zodpovedá ten zamestnanec školy, ktorý návštevu 
prijal. Do priestorov ŠJ a kotolne je nepovolaným osobám vstup zakázaný. 
Úradné hodiny sú zverejnené v Pláne práce, na web stránke školy a na 
vstupných dverách do hlavnej budovy. 
Úradné hodiny školy. 
Riaditeľ školy a jeho zástupcovia:  denne    07,00- 08,00 a 13,00- 15,00    



Výchovný poradca:  po dohode   po 14,00 a každý piatok 08,00- 14,00    
Školský psychológ:   denne   08,00- 15,00  
Vedúca ŠJ   denne:   08,00- 09,00 a 14,00- 15,00  
Triedni učitelia:   denne   07,45- 08,00 a 13,30- 14,00 alebo po dohode   
Vychovávateľky:   denne   15,30- 16,30   
Počas vyučovania sú návštevy zakázané. Vo výnimočných prípadoch je 
potrebné informovať riaditeľa školy alebo jeho zástupcov. Vyučovanie 
nesmie byť narušované žiadnymi zvukmi a hlasnou rečou.    

G. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárii.  
Mimoriadnou situáciou v škole je požiar, havária kotolne, ohrozenie 
výbuchom plynu, ohrozenie chemické, rádioaktívne a ohrozenie 
následkom živelných pohrôm. Kontaktnou osobou je riaditeľ školy alebo 
jeho zástupcovia. V prípade požiaru škola vykonáva činnosti podľa 
požiarnych a poplachových smerníc. Okamžite zabezpečí presun žiakov 
a zamestnancov do bezpečných priestorov mimo objektov školy tak, aby 
nebolo zabránené činnosti hasičského a záchranného zboru. Po opustení 
priestorov je zabezpečená kontrola prítomnosti a všetkých priestorov, kde 
bola vykonávaná činnosť a práca žiakmi a zamestnancami školy. Pri vzniku 
požiaru vykonávajú svoju činnosť určené požiarne a zdravotné hliadky. 
Školník, kurič alebo riaditeľ ihneď odstavujú dodávku plynu a elektrickej 
energie. Pri živelnom, chemickom a rádioaktívnom ohrození sa postupuje 
podľa pokynov štábu civilnej ochrany obyvateľstva a podľa pokynov 
zriaďovateľa. Miestom zhromaždenia pre I. stupeň je jedáleň a pre II. 
stupeň telocvičňa. V miestach zhromaždenia sa uskutoční kontrola 
prítomnosti a následne kontrola  objektov školy. Činnosti riadi riaditeľ 
školy spolu so svojimi zástupcami. Dozor nad žiakmi zabezpečujú 
vyučujúci, triedni učitelia a vychovávatelia. Pomáhajú aj prevádzkoví 
zamestnanci školy. Vedúca ŠJ podľa pokynov riadi činnosť pracovníčok ŠJ. 
Prítomnosť žiakov kontrolujú PZ, zamestnancov riaditeľ školy.  Na základe 
overeného stupňa ohrozenia, poverený zamestnanec a zástupcovia 
riaditeľa školy vydajú v spolupráci s ďalšími zamestnancami školy jódové 
tabletky/profilaktyká/ všetkým žiakom a zamestnancom. Evakuáciu, odvoz 
mimo mesta riadi štáb CO. Škola informuje zákonných zástupcov žiakov 
o vzniknutej situácii. V prípade havárie väčšieho rozsahu škola zabezpečí, 
aby nebolo ohrozené zdravie a život žiakov a zamestnancov školy. Ak je 
potrebné uskutoční evakuáciu priestorov školy. Následne spolupracuje so 
zriaďovateľom. V takýchto prípadoch môže byť zastavená prevádzka školy. 
O týchto skutočnostiach škola informuje vhodným spôsobom zákonných 
zástupcov žiakov školy.  V škole sa nachádza zubná ambulancia. 
Prevádzkovateľ zubnej ambulancie je o všetkých uvedených opatreniach 
a o tomto pláne informovaný.  
Ohlasovňa požiaru je kancelária zástupcov riaditeľa školy. Požiarne a 
poplachové smernice školy sú umiestnené na prístupných a viditeľných 
miestach vo všetkých priestoroch školy. Na prízemiach a podlažiach budov 
sú viditeľne označené únikové cesty. Dva krát do roka formou cvičného 
poplachu, škola nacvičuje činnosti pri evakuácii. Zmluvný požiarny 
a bezpečnostný technik uskutočňujú pravidelne školenia zamestnancov 



a členov hliadok. Každý rok zmluvná zdravotná služba zabezpečí školenie 
zamestnancov o poskytovaní prvej pomoci. Učitelia a vychovávatelia 
oboznamujú žiakov o činnostiach pri požiari a pri  mimoriadnych situáciách 
v rámci triednických, vyučovacích hodín a na cvičeniach.   

H. Telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu, ako 
aj zoznam najdôležitejších inštitúcii. 

Tiesňové linky- spoločná tiesňová linka 112, hasičský a záchranný zbor 
150, RZP 155, polícia 158, mestská polícia 159, elektrárne 0850111555, 
plynárne 7740570, vodárne 7910268, štáb CO 0337765340, 
zriaďovateľ/kontakt na primátora, prednostku/, kontakt na riaditeľa, jeho 
zástupcov, vedúcej ŠJ, kuriča, školníka. technika PO a technika BOZP. 

I. Prílohy k prevádzkovému poriadku.
Súčasťami Prevádzkového poriadku školy je Školský poriadok, dokument 
BPVV, prevádzkový poriadok ŠJ s kuchyňou, kotolne, telocvične, 
športového areálu, ŠKD, jazykového laboratória, školskej dielne, školskej 
kuchynky, multimediálnej učebne, učebne cudzích jazykov a hudobnej 
výchovy, počítačovej učebne, učebne modernizácie vzdelávania, 
relaxačnej miestnosti, učebne chémie, biológie a učebne fyziky 
s laboratóriom.     
Prevádzkový poriadok školy aj  s prílohami je k nahliadnutiu u riaditeľa 
školy.  
Zoznam bibliografických odkazov. 
[online] Nariadenie vlády Slovenskej republiky, č.362/2006 Z. z., zo 17. 
mája 2006, o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno- 
vzdelávacie zariadenia pre deti a mládež, www.zbierka.sk   
 [online] Nariadenie vlády Slovenskej republiky, č.313/2006 Z. z., z 10. 
mája 2006, o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia 
a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku, www.zbierka.sk     
[online]  Nariadenie vlády Slovenskej republiky, č.252/2006 Z. z., z 5. 
apríla 2006, o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach 
o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu, 
www.zbierka.sk 
[online]  Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky, č.6/2009- R, 
z 22. apríla 2009, o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných 
škôl, www.minedu.sk 
[online]  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, č.305/2008 
Z. z., z 23. júla 2008, o škole v prírode, www.minedu.sk   
 [online]  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, č.306/2009 
Z. z., z 15. júla 2009, o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej 
činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej 
praxe, www.minedu.sk   
[online]   Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, č.330/2009 
Z. z., zo 14. augusta 2009, o zariadení školského stravovania, 
www.minedu.sk  

http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://www.zbierka.sk/


 [online]  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, č.224/2011 Z. z., zo 6. júla 2011, o základnej škole, 
www.minedu.sk  
[online]   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 
č.525/2007 Z. z., zo 16. augusta 2007, o podrobnostiach o požiadavkách 
na telovýchovno- športové zariadenia, www.minedu.sk   
[online]   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, 
č.527/2007 Z. z., zo 16. augusta 2007, o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia pre deti a mládež, www.zbierka.sk 
[online]   Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, č.124/2006 Z. z., z 2. 
februára 2006, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, www.zbierka.sk  
[online]   Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, č.355/2007 Z. z., 
z 31. júla 2007, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, www.zbierka.sk  
[online]   Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, č.245/2008 Z. z., 
z 22. mája 2008, o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, www.minedu.sk   
[online]   Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, č.311/2011 Z. z., z 2. 
júla 2002,  Zákonník práce, v znení neskorších predpisov www.zbierka.sk 

http://www.zbierka.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/



