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Tento prevádzkový poriadok sa vydáva a je súčasťou prevádzkového poriadku 
Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa. CZŠ Jána Krstiteľa 
zabezpečuje vzdelávanie 1.  a 2. stupňa základnej školy a bude plne organizovaná s 1. – 
9. ročníkom. CZŠ poskytuje povinné základné vzdelanie a výchovu v duchu 
rímskokatolíckej vierouky. Pripravuje žiakov na štúdium na strednej škole. 
 



A. Charakteristika a členenie zariadení využívaných CZŠ s MŠ JK 
 
Prvý stupeň základnej školy (1. - 4. ročník) sa nachádza na prízemí ( 1. - 4 ročník ) 

a prvom poschodí (jedna trieda 4. ročníka) , kde využíva 8 kmeňových tried. Na  prízemí 
sa ďalej  nachádzajú: 

 trieda pre Rest time (ŠKD), 
 1 kabinet učebných pomôcok, administratívne stredisko. 

 
 

Druhý stupeň základnej školy (5.  až  8. ročník) sa nachádza na prvom a druhom 
poschodí budovy. Na prvom poschodí sa nachádzajú 2 kmeňové trieda a špeciálne 
učebne: 

 
 počítačová učebňa, 
 zborovňa, 
 kuchyňa zamestnancov školy, 
 relaxačná miestnosť pre žiakov, 
 jazyková učebňa, 
 meeting room, 
 sklad upratovačiek. 

 
 Na druhom poschodí sa nachádzajú 3 kmeňové triedy a špeciálne učebne: 
 jazyková učebňa 
 multifunkčná miestnosť,  
 školská kaplnka,  
 ateliér,  
 Youth club (ŠKD),  
 dielňa,  
 kuchynka, 
 meeting room, 
 fyzikálno-chemická učebňa, 
 sklad školníka. 

 
 
Na prízemí, prvom a druhom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre chlapcov aj 
dievčatá, sú priamo osvetlené a vetrané. Pre chlapcov je zriadených spolu 8 záchodových 
kabiniek a 9 pisoárov, pre dievčatá je zriadených spolu 11 záchodových kabiniek. 
V každej záchodovej predsieni, ktorá sa využíva ako umyváreň sa nachádzajú umývadlá, 
spolu 7 pre dievčatá a 7 pre chlapcov. 
 

Na prízemí sa tiež nachádza telocvičňa s náraďovňou. 
Vonkajšie spoločné rekreačné plochy  sú určené na vyučovanie telesnej výchovy 

a pobyt žiakov na čerstvom vzduchu počas veľkej prestávky a po skončení vyučovania 
v školskom klube detí.  

 
Hlavná činnosť ŠKD je zabezpečená pre každý ročník v nasledovných miestnostiach:  

- 1.A trieda vo svojej kmeňovej učebni,  
- 1.B trieda vo svojej kmeňovej učebni,  



- 2.A trieda vo svojej kmeňovej učebni,  
- 2.B trieda vo svojej kmeňovej učebni 
- 3.A trieda vo svojej kmeňovej učebni,  
- 3.B trieda vo svojej kmeňovej učebni 
- 4.A trieda vo svojej kmeňovej učebni,  
- 4.B trieda vo svojej kmeňovej učebni, 
- 5.A v triede Youth club, 
- 6.A v triede Youth club, 
- 7.A v triede Youth club, 
- 7.B v triede Youth club, 
- 8.A v triede Youth club. 

 
Školský nábytok a rozsadenie žiakov v triede : 
 

V škole sa používa žiacky nábytok. Školský sedací nábytok svojimi rozmermi 
a tvarom umožňuje žiakovi pohodlnú a premenlivú polohu, dostatočné oporné plochy 
a podporu zakriveniu driekovej časti chrbtice. Kolmá vzdialenosť sedadla od pracovnej 
dosky má byť 16% výšky žiaka. Obe predlaktia sa pritom dajú oprieť o pracovnú dosku 
bez toho, aby bolo potrebné zdvíhať alebo znižovať lopatky alebo nakláňať trup 
dopredu. Žiak má sedieť tak, aby vzdialenosť prednej hrany sedadla k priľahlej hrane 
pracovnej dosky bola nulová, alebo sedadlo bolo zasunuté 2-3 cm pod pracovnú dosku. 
Učiteľ si musí všímať a upozorňovať žiakov na nesprávny spôsob sedenia a nevhodnú 
polohu pri práci. 
Kritériom na výber miesta a rozsadenie žiakov by mala byť predovšetkým ich telesná 
výška, prihliadať treba aj na stav ich zraku, sluchu, ľavorukosti a iné zdravotné 
indikácie.  
Zásady rozsadenia žiakov v triede:  

 Žiak s chybou zraku má sedieť na mieste s optimálnym prirodzeným a umelým 
osvetlením – pri okne, bližšie k tabuli, 

 Žiak s poruchou sluchu viac vpredu, 
 Ľavoruký žiak má sedieť na mieste pri okne, aby im čo najviac svetla dopadalo na 

pracovnú plochu, keďže si ju tienia pri písaní, 
 Vyšší žiak má sedieť na mieste v zadnej lavici alebo na stoličke pri stene,  
 Pri výučbe výpočtovej techniky treba dbať na ergonomické pracovné miesto 

s počítačom. 
Prvé miesto je od tabule vzdialené najmenej 120 cm, posledné miesto maximálne 400 
cm. Podmienkou je, aby od zadnej hrany pracovného stola bol pri pohľade na tabuľu 
dodržaný zrakový uhol najmenej 30°. 
V triedach sú umiestnené biele tabule, na ktoré sa píše na ne určenými fixami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



B. Organizácia prevádzky 
 

Budovu otvára školník o 6.00, zatvára o 17.00.  
 
Prevádzka CZŠ s MŠ  Jána Krstiteľa  
 

Žiaci môžu prichádzať do budovy od 6.00 hod. pod dozorom učiteľky Rest Time, 
pričom sa prezúvajú v šatni, kde si odkladajú vrchný odev a obuv. Žiaci sa počas pobytu 
v škole riadia Vnútorným poriadkom školy pre žiakov.  

 
Na chodbe v šatni, na chodbách pred triedami i v školskej jedálni je zabezpečený dozor 
službukonajúcimi pedagógmi podľa rozpisu dozorov na aktuálny školský rok. 
 
Na škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy, meniť ho je 
neprípustné. Výnimky povoľuje riaditeľ školy. Rozvrh hodín je umiestnený v každej 
triede.  
 
 
Vyučovací čas je rozvrhnutý nasledovne: 
 
príchod do školy  6.00 - 7.40 
 
 

Hodina/Deň Pondelok - Piatok 
  Opening    7,45 – 8,05 hod. 
  1. hodina    8,10 – 8,55 hod. 
  2. hodina    9,05 – 9,50 hod. 
  3. hodina 10,05 – 10,50 hod. 
  4. hodina 11,00 – 11,45 hod. 
  5. hodina 11,55 – 12,40 hod. 
  6 . hodina 12,50 – 13,35 hod.  
  7 . hodina 14:05 – 14:50 hod. 

        
 
Začiatok a koniec vyučovacej hodiny oznamuje učiteľ zvončekom.  
 
 
Prevádzka Školského klubu detí (ŠKD, Rest time, Youth Club) 
 

Školský klub detí (ŠKD), ktorý je zriadený ako súčasť školy, riadi riaditeľ. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD organizuje riaditeľ. V oddelení môže byť maximálne 
25 detí a minimálne 12 detí, inak sa oddelenie zruší. 
ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja 
a štátnych sviatkov, denne od 6:00 do 17:00 h. Nepravidelná krúžková  činnosť prebieha 
v  čase od 14,00 do 17,00.  

 
Počas školských prázdnin prevádzka ŠKD nie je. 
ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD a je nasledovný: 

 



6,00  -   7,40 h - príchod do ŠKD, oddychová činnosť, 
12,00 - 14,00 h - obed, oddychová činnosť, 
14,00 - 15,00 h – výchovno-vzdelávacia činnosť, príprava na vyučovanie 
15,00 - 17,00 h – rekreačná činnosť, krúžky.  

 
 
Zaraďovanie žiakov 
 

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na celý rok na základe písomnej prihlášky 
zákonného zástupcu najneskôr do 15.9. príslušného roka (zápisný lístok).  O zaradení 
do ŠKD rozhoduje riaditeľ  školy alebo ním poverená osoba. Do ŠKD sa zaraďujú 
prednostne žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku – hlavnú činnosť. 
V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých žiakov v ŠKD musí byť správanie 
každého žiaka počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VPŠ. Každý 
žiak je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky alebo vedúceho krúžku. 
V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania VPŠ v ŠKD môže byť žiak zo ŠKD 
vylúčený. 

 
Dochádzka žiakov 
 

 Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť 
mimo ŠKD, uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke 
a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. 

 Aby sa nenarušila výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je 
uvedené na zápisnom lístku, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného 
oznámenia rodičov po naobedovaní. 

 Za príchod žiaka do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6:00 – 7:40 h. a aj 
za odchod žiaka z ŠKD a jeho bezpečný príchod domov zodpovedajú rodičia. 

 Po 7:40 vstup do ŠKD nie je možný. O 7:40 h. žiaci z rannej družiny odchádzajú 
do tried. 

 Žiak sa pri vstupe do školy prihlási na recepcií pomocou vlastného čipu.  
 Žiak sa pri odchode zo školy odhlási na recepcií prostredníctvom vlastného čipu.  

 
 
Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť 
 

 Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v školskom klube zodpovedá 
vychovávateľka. Na krúžku vedúci krúžku, ktorý žiakov osobne prevezme 
a odovzdá vychovávateľke. 

 Prechod žiakov do iných tried zabezpečuje vychovávateľka, v priebehu 
vyučovania triedny učiteľ. 

 Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov ten 
vyučujúci, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

 Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov 
o bezpečnosti. 

 Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka 
najviac 20 detí. 

 Z miesta podujatia môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu 
rodiča. 



Prevádzka školskej jedálne 
 
 Súčasťou CZŠ s MŠ JK je školská jedáleň na adrese Strojárenská 1816/1A Partizánske 
Prevádzkuje ju prenajímateľ podľa nájomnej zmluvy. Poverená osoba zodpovedá plne za 
organizáciu stravovania. Vykonáva kontroly a opatrenia tak, aby pripravované pokrmy 
boli zdravotne bez závad, neškodné, kvalitné a nutrične vyvážené. Zabezpečuje 
zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Dbá na dostatočný prísun surovej zeleniny 
a ovocia. Zodpovedá za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru 
stravovania. Udržuje pripravené pokrmy v primeranej teplote, ktorá im prináleží v čase 
výdaja stravy. Dbá na dodržiavanie prevádzkového poriadku ŠJ, osobnú a prevádzkovú 
hygienu v školskom stravovacom zariadení a bezpečnosť prevádzky. 
Zabezpečenie energetickej, biologickej a zmyslovej hodnoty podávaných pokrmov, ako 
aj dodržiavanie hygienických pokynov v jednotke školského stravovania, rieši 
prevádzkový poriadok školskej jedálne.  
Pri žiakoch je zabezpečený pedagogický dozor vychovávateľom danej triedy alebo 
učiteľom. Pedagogický dozor v jedálni vedie deti k osvojeniu si základných návykov 
kultúrneho stolovania a používania kompletného príboru. 
Pitný režim je zabezpečený prístupom k pitnej vode v každej triede. 
 
Jedáleň je 2-podlažná, na prízemí je kuchyňa a výdajňa a na 1.poschodí je výdajňa. 
Stravujú sa v nej žiaci a zamestnanci CZŠ s MŠ a stravu do MŠ prepravuje prenajímateľ. 
 

 
 

C. Zabezpečenie hygieny, čistoty, likvidácie odpadu 
a predchádzanie ochorení 

 
Pri starostlivosti o zdravie, prevádzkovú hygienu a bezpečnosť žiakov sa 

zamestnanci CZŠ s MŠ riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Zákonom 
NR SR  č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní, zákonom  č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci , zákonom 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a znenie o doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MZ SR č. 
458/2006 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, 
§422 Občianskeho zákonníka, Nariadením vlády SR č. 362/2006 o podrobnostiach 
a požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých. 
Pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa. 

 
Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch CZŠ s MŠ a ochranu 

zdravia žiakov zodpovedajú pedagogickí zamestnanci a to v rozsahu im určenej 
pracovnej náplne. 
 
V každej triede, odbornej učebni, v kabinetoch, v administratívnych miestnostiach, na 
chodbách a na WC sú odpadové nádoby, z ktorých je odpad denne vynášaný do 
kontajnera. Odpadové nádoby sú opatrené hygienickým vreckom, odpadové nádoby 
v dievčenských WC sú kryté. 

Upratovanie a  čistotu všetkých  priestorov budovy školy, ktoré používa CZŠ s MŠ  
zabezpečujú upratovačky . 

 
 



Náplňou práce upratovačiek je: 
denne: 

 dezinfekcia sanitárnych zariadení (WC, podlahy, dvere a kľučky) 
 utierať na vlhko podlahu vo všetkých pridelených miestnostiach a schodištiach , 
 utierať prach vo všetkých pridelených miestnostiach, čistiť priestory pod 

radiátormi, vynášať odpadky, 
 dezinfikovať umývadlá v triedach, udržiavať priechodnosť odpadových guličiek, 

umývať obkladačky pri umývadlách, 
 
dva razy týždenne: 

 dezinfikovať podlahy učební, dvere a kľučky 
 povysávať miestnosti pokryté kobercami, poutierať prach na chodbách, 

schodištiach, zábradlových madlách  a kovových  konštrukciách, 
 
mesačne – umývať dvere, zárubne, olejový náter stien, 
 
dva razy ročne – vyčistiť a poumývať všetky okná 
 
Podľa potreby  vykonávať upratovanie po remeselníkoch, vykonávať čistenie 
komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním a zhŕňaním nečistôt všetkého 
druhu, riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami, spolupracovať s ostatnými 
zamestnancami školy. 
Po skončení upratovania uzatvoria okná, vypnú všetky elektrické  osvetlenia, 
skontrolujú vypnutie el. prístrojov, zamknú dvere na miestnostiach a spojovacích 
chodbách. Pri odchode z budovy školy uzamknú vchodové dvere. 
V prípade výskytu prenosných alebo infekčných chorôb sa riadia príkazmi hygienicko-
epidemiologickej stanice. 
  

Podľa §13 b odst.4 Z.z. č.514/2001 umiestnenie, riešenie a udržiavanie stanovíšť 
zberných nádob je zabezpečené tak, že nemajú negatívny dopad na životné prostredie, 
sú ľahko udržiavateľné a chránené pred poveternostnými vplyvmi ohradou s pevnou 
strieškou. Odvoz odpadu sa vykonáva podľa harmonogramu uverejneného na stojisku 
kontajnerov tri razy do týždňa. O zabezpečovanie čistoty exteriérov, estetický vzhľad 
školského dvora sa starajú všetci zamestnanci, hlavne upratovačky a školník. Raz do 
roka sa organizuje spoločná brigáda učiteľov, rodičov a žiakov zameraná na údržbu 
a vyčistenie školského areálu. Kosenie školského areálu zabezpečuje školník. 
 
Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, lekárske prehliadky 
 

Povinnosťou zamestnancov školy je dodržiavať osobnú hygienu a hlásiť svojmu 
ošetrujúcemu lekárovi každú zmenu zdravotného stavu, ktorá by mohla mať za následok 
infekciu. Školskí zamestnanci sa podrobujú periodickým lekárskym prehliadkam, kde sa 
jedná o posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu so zameraním na vyšetrenie 
zraku, sluchu, pohybového aparátu, centrálneho a periférneho nervového systému. 
 Povinnosťou žiaka je taktiež dodržiavať osobnú hygienu. Základnú školu môže 
navštevovať iba žiak, ktorý je zdravotne spôsobilý, neprejavuje príznaky akútneho 
ochorenia, nemá nariadenú karanténu a pod. Ak žiak prejaví príznaky ochorenia počas 
dňa, zabezpečí učiteľka jeho izoláciu od ostatných žiakov, so zabezpečením dohľadu 
a bez meškania informuje riaditeľa a rodiča. 



V prípade  výskytu epidémie sa monitoruje chorobnosť žiakov a postupuje sa v súlade 
s Vnútorným predpisom na vykonanie opatrení na predchádzanie epidémie. 
 
Opatrenia  zamerané na individuálny a hromadný výskyt parazitárneho ochorenia (vši): 

 izolovanie  žiaka, u ktorého sa zistilo parazitárne ochorenie a okamžité 
informovanie jeho rodičov, prípadne  zákonných zástupcov,   

 triedny učiteľ (prípadne iný pedagóg) ihneď  vykoná prehliadku vlasatej 
časti hlavy u všetkých žiakov školského kolektívu,  

 triedny učiteľ zabezpečí informovanosť všetkých rodičov danej triedy 
prostredníctvom oznamu na edupage a emailom, 

 v priebehu nasledujúcich 3 týždňov od zistenia uvedenej skutočnosti 
triedny učiteľ alebo iný pedagóg pravidelne ráno vykoná prehliadku 
vlasatej časti hlavy u všetkých žiakov školského kolektívu,  

 na prehliadku si žiaci nosia svoje vlastné hrebene (ak žiaci  nemajú  
hrebeň, každé dieťa si pripraví dve svoje ceruzky pomocou ktorých 
pedagóg rozhŕňa vlasy),     

 ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v kolektíve neobjavia,   možno 
ohnisko považovať za skončené, 

 žiak, u ktorého sa vyskytlo prenosné parazitárne ochorenie, musí  pri 
návrate do školy predložiť potvrdenie od lekára, že už týmto ochorením 
netrpí. 

    V prípade vzniku mimoriadnej epidemilogickej udalosti (ohrozenie zdravia žiakov a 
zamestnancov školy chemickými fyzikálnymi, biologickými alebo inými faktormi ) je za 
školu poverená kontaktná osoba: 

Mgr. Daniela Gubková,  riaditeľka školy, č.t.  +421 948 722 869 
e-mail: daniela.gubkova@czsjanakrstitela.sk 

 
Dezinfekcia 
 Ničia sa ňou choroboplodné zárodky pôsobením chemických látok alebo fyzicky, 
prípadne kombináciou obidvoch spôsobov. Na účinnú ochrannú dezinfekciu je potrebné 
dodržať dvojetapový postup. Prvá etapa predstavuje dôkladnú mechanickú očistu. 
Druhá etapa je samotná dezinfekcia. Pri výbere vhodného dezinfekčného prostriedku sa 
prihliada, aby látka pôsobila v krátkom expozičnom čase a v nízkych aplikačných 
koncentráciách. Pri voľbe a manipulácii s dezinfekčnou látkou je nutné brať do úvahy 
toxicitu a používať osobné ochranné  pomôcky a správne zlikvidovať zvyšky. 
 
Deratizácia 
 Vykonáva sa dva krát ročne – v apríli a októbri. Jej cieľom je zabrániť výskytu 
a rozšírenie hlodavcov v školskej budove. Pri ukladaní nástrah je potrebné, aby bol 
zamedzený prístup žiakov a zamestnancov k použitej návnade. 
 
 
Opatrenia na podporu a rozvoj zdravia 
 
Podpora a rozvoj zdravia sa zabezpečuje dodržiavaním správneho režimu dňa, príjmom 
stravy v pravidelných intervaloch, pobytom žiakov vonku a dodržiavaním hygieny 
vyučovacej a výchovnej činnosti.  



 
Základná škola striktne dodržiava zákon o ochrane nefajčiarov. V budove nie je zriadená 
miestnosť pre fajčiarov. Ochrana práce pred fajčením je zakotvená v pracovnom 
poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov základnej školy.   
 

D. Pokyny pre zamestnancov 
 

Zamestnanci školy sa riadia Školským poriadkom, Pracovným poriadkom a každý 
zamestnanec má vypracovanú svoju pracovnú náplň, ktorá obsahuje okruh pracovných 
činností, za ktoré je zodpovedný. Osobné doklady zamestnancov sú uložené 
v samostatných obaloch a uzamykateľnej skrinke podľa predpisov na ekonomickom 
oddelení. 
 

K pracovným povinnostiam učiteľov, okrem vyučovania podľa platného rozvrhu 
hodín, patrí aj vykonávanie pedagogického dozoru . Jeho účelom je pred vyučovaním, cez 
prestávky i počas obeda v ŠJ viesť žiakov k disciplíne, k hygiene a plneniu školského 
poriadku. Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých učiteľov. Členovia 
vedenia školy určujú dozor a vykonávajú jeho kontrolu. Počas dozoru sa učiteľ neustále 
pohybuje v celom určenom priestore a kontroluje aj miestnosti WC. Na konci prestávky  
zabezpečuje čistotu na chodbách a schodišti. 
Povinnosť vykonávať dozor sa začína o 7,40 hod. a končí 14,00 hod. 
Veľká prestávka je po druhej vyučovacej hodine od 9.50 do 10.10 h. Počas veľkej 
prestávky, v prípade priaznivého počasia žiaci oddychujú na školskom dvore. 
 
Všetci dozor konajúci učitelia usmerňujú žiakov, aby sa zdržiavali vo vyhradenom 
priestore a rozmiestnia sa tak, aby ovládli celý vyhradený  priestor. Päť minút pred 
skončením prestávky zodpovedný učiteľ, zabezpečí vstup žiakov do budovy školy, 
ostatní dbajú na to, aby žiaci disciplinovane vchádzali do tried. Všetci dozor konajúci 
učitelia sú zodpovední, aby areál školy a priestory šatní zostali čisté. 
 
 

E. Pokyny ostatným osobám 
 

Vstup iných osôb do školy je možný od 8.10 – 15.00 hodiny po prihlásení sa na 
recepcií. Stretnutie s učiteľmi je možné do 7.40 alebo po 14.00.  

 
 

F. Úrazy, poskytnutie prvej pomoci a evidencia úrazov 
 

Učitelia, ktorí konajú dozor, sú osobne zodpovední za úrazy žiakov, ktoré sa stanú 
počas vykonávania dozoru. Každý pedagogický zamestnanec učiteľ - aj vychovávateľ, je 
zodpovedný za organizáciu práce žiakov tak, aby predchádzal vzniku úrazov žiakov 
i seba. 

 V prípade úrazu v škole učiteľ 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 
zdravotnú pomoc alebo o to požiada vedenie školy – avšak predtým poskytne 
prvú pred lekársku pomoc. Súčasne informuje o úraze aj rodičov. Ak dieťa 
nepotrebuje rýchlu zdravotnú pomoc, požiada najprv rodičov, aby sprevádzali 



dieťa na ošetrenie, inak musí ísť so žiakom na ošetrenie sám a zároveň sa postará 
o doprovod dieťaťa po ošetrení domov. Predtým požiada vedenie školy o svoje 
zastupovanie počas neprítomnosti. Ak žiak ostane v ďalšom ošetrení 
zdravotníckeho orgánu, informuje rodičov o mieste pobytu žiaka. Ak žiak do 
troch dní nenastúpi do školy, vypíše tlačivo „Záznam o školskom úraze“. 
Neodkladne zapíše úraz do knihy úrazov. 

 V prípade úrazu mimo školy okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, v prípade 
potreby požiada o to aj ďalších spolupracovníkov, resp. občanov. Ak je sám 
so svojou triedou a je nutný prevoz na ďalšie odborné ošetrenie, počká spolu 
so žiakmi na vozidlo zdravotníckej pomoci (o jeho privolanie požiada 
okoloidúcich občanov ), informuje sa u vodiča sanitky, kde bude dieťa odvezené. 
Dieťa nechá odviesť a požiada posádku sanitky o starostlivosť o žiaka a sám sa 
so žiakmi vráti do školy. Telefonicky, príp. osobne informuje o stave a mieste 
pobytu žiaka rodičov a vedenie školy. Vhodné je, ak dieťa sprevádza niektorá iná 
ochotná osoba – občan, ktorému dáme tel.č. do školy. Učiteľ (vychovávateľ) 
v žiadnom prípade nesmie ponechať väčšinu žiakov triedy bez osobného dozoru. 
Ihneď po príchode do školy je nutné informovať vedenie školy, zároveň sa 
informovať o zdravotnom stave žiaka,  navštíviť rodičov, spísať “Záznam o úraze“ 
a zapísať ho do knihy úrazov.  

 
 

G. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí 
 

Podľa zákona NR SR č. 58/2001, ktorý sa dopĺňa zákonom č. 330/1996 Z.z. o BOZP 
a podľa náplne previerok listu č. 2000/00103-3 zo dňa 20.5.2000 a 04.09.2000 je 
potrebné:  

 Vykonať najmenej raz za rok pravidelnú previerku bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci na všetkých pracoviskách a zariadeniach za účasti zástupcu 
zamestnancov, ktorý sa na tejto previerke bude aj organizačne podieľať. 

 Priebežne sledovať technickú úroveň a vybavenie priestorov budovy, skladov, 
komunikácií, vody a kanalizácie, strojov, prístrojov a elektrických zariadení 
a nahlasovať poruchy písomne do zošita v zborovni. 

 Vykonávať vstupné  a periodické školenia zamestnancov z bezpečnostných, 
hygienických a protipožiarnych predpisov. 

 Na základe Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z.z. §2 zabezpečiť používanie 
symbolov a signálov na zaistenie BOZP a o nebezpečenstvách informovať 
všetkých zamestnancov. 

 Podľa prílohy traumatologického plánu dodržiavať poplachové smernice 
pri úraze (dopĺňanie lekárničiek, osveta pri poskytovaní prvej pomoci, 
zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci , prípadnej evakuácie). 

 Dodržiavať predpisy PO (o skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi, 
označenie pracovísk a priestorov) a zabezpečiť funkčnosť požiarno-technických 
zariadení a požiarnych vodovodov ( z preventívnej prehliadky vyhotoviť záznam 
do požiarnej knihy s uvedením nedostatkov a spôsobe ich odstránenia aj 
s termínom). 

 Poznať a dodržiavať požiarny štatút školy a požiarne smernice z vnútorného 
poriadku školy a Smernicu pre Civilnú ochranu pre ZŠ. 

 Viditeľne vyvesiť zoznam telefónnych čísel najdôležitejších inštitúcií pre CZŠ, 
tiesňových volaní v prípade mimoriadnych situácií. 



 
 
 

Pre prípady mimoriadnych udalostí a havárií v škole a ohrozenia žiakov a zamestnancov 
školy zvonka je zriadená komisia CO, PO a BOZP v zložení: 
   predseda: Daniela Gubková 
   zástupca: Tatiana Gulíková 
   člen pre výdaj PIO: Tatiana Gulíková 
   zdravotník: Lucia Berešíková 
   poriadková hliadka: Jana Karlíková, Adriána Krajčovičová 
Uzatvorenie hlavných uzáverov vody, elektriny, plynu: Jaroslav Klucha 
Uzatvorenie budovy školy: riaditeľ školy a Jaroslav Klucha 
Uzatvorenie ŠJ: Silvia Horváthová 
 
 
 

Tiesňové telefónne čísla 
 

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy .................. 150, 112 
Záchranná zdravotná služba ................................................................................. 112 
Polícia ............................................................................................................................... 112, 158 
Plynárne – poruchy: SMM Partizánske ............................................................ 038 749 36 62 
Elektrárne: SMM Partizánske ............................................................................... 038 749 36 62 
Vodárne : SMM Partizánske .................................................................................. 038 749 36 62 
Linka záchrany života .............................................................................................. 0850 11 13 13 
  
 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento prevádzkový poriadok upravuje činnosť Cirkevnej základne školy  
s materskou školou Jána Krstiteľa a nadobúda účinnosť dňom vydania posudku 
k prevádzkovému poriadku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

 
2. Do 30 dní od vydania posudku budú s prevádzkovým poriadkom školy 

oboznámení všetci zamestnanci školy. 
 

 
3. Každá zmena, ktorá sa udeje v prevádzke CZŠ s MŠ, ŠKD, ŠJ a je v schválenom 

prevádzkovom poriadku upravená, bude zaznamenaná doplnkom a návrh na 
zmenu prevádzkového poriadku bude predložený Regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva na schválenie. 

 
 
 
V Partizánskom, 30.8. 2022     Mgr. Daniela Gubková 
                 riaditeľka školy 


