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Prvá časť 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia a identifikačné údaje školy 

 

1. 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.  

 

2. Identifikačné údaje:  

Názov zariadenia:  Základná škola  

Adresa školy: Ulica J. Stampayho 928/76, Gbelce 943 42 

Kontakt: telefón: 0905 712 806 

 e-mail: szgbelce@gmail.com 

Právna forma:  Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

IČO: 37860801 

Štatutárny zástupca:    riaditeľ školy 

Druh zariadenia: základná škola s ročníkmi 1.-9. 

Zriaďovateľ: Obec Gbelce 

 

Druhá časť 

 

Článok I. 

1. Charakteristika zriadenia 

 Kapacita zariadenia: 237 

 Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v školskom roku 2016/2017: 142 

 Počet zamestnancov: 21/ PZ: 14, NZ: 4, externý zamestnanec: 2, špeciálny pedagóg: 

1 

 Budova je v dobrom technickom stave po rozsiahlej rekonštrukcii roku 2009, 

pravidelne udržiavaná, esteticky upravená a bez porúch, ktoré by ohrozovali 

bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov. 

 Zrekonštruované boli: výmena okien za plastové v budove školy 

výmena osvetlenia 

zrekonštruované sociálne zariadenia dievčat, chlapcov 

v budove školy 

obnovená strecha budovy školy 

kompletná výmena lavíc a stoličiek  

vybavenie prezuvárne – skrinky na obuv uzamykateľné  

výmena vonkajších dverí na budove školy a telocvične 

vybavenie učebne informatiky výpočtovou technikou 

vybavenie všetkých tried interaktívnymi tabuľami 

 Vykurovanie: z vlastnej kotolne – plyn, vykurovacími telesami sú radiátory v budove 

školy i v telocvični 

 

2. Dispozičné riešenie a vybavenie objektov 

mailto:szgbelce@gmail.com
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 Základná škola v Gbelciach je organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle 

zriaďovacej listiny zo dňa 01.01.2002, IČO 37860801, DIČ 2021608270 zriadená OÚ-

OŠMaTK v Nových Zámkoch, od 01.07.2002 je zriaďovateľom Obec Gbelce. Základná 

škola pôsobí ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, spôsobilá 

nadobúdať práva a zaväzovať sa v oblasti pracovno–právnych, občiansko–právnych, 

hospodársko–právnych vzťahov a vzťahov upravených predpismi v oblasti štátnej správy, 

konať vo svojom mene a niesť zodpovednosť majetkovú, vyplývajúcich z týchto vzťahov. 

 Základná škola je situovaná popri hlavnej ceste, v areáli parku. Vnútorný areál 

školy tvoria dve  jednoposchodové budovy (ZŠ a ZŠ s VJM) a budova telocvične.  

 Telovýchovné zariadenie sa nachádza v areáli základnej školy a je využívaná aj 

so  základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským, súži teda obidvom školám. 

         V budove školy je umiestnených: 

 9 kmeňových učební ( ročníky 1.-9.), počet žiakov v triedach sa pohybuje 

v rozpätí od 14-20 žiakov, priestorové usporiadanie a funkčné členenie 

zariadení pre deti a ich vybavenie zodpovedajú veku, telesnému rozmeru detí, 

každá trieda má samostatné umývadlo s potrebnými hygienickými potrebami, 

 1 odborná učebňa výpočtovej techniky 

 1 jazyková učebňa vybavená počítačovou technikou 

 1 kabinet 

 1 zborovňa 

 1 riaditeľňa 

 1 miestnosť pre zástupcu školy 

 1 miestnosť špeciálneho pedagóga 

 1 miestnosť pre administratívneho pracovníka 

 súčasťou ZŠ je ŠKD pre žiakov 1.-5. ročníka 

 sklad učebníc a školská knižnica tvoria súčasť kmeňových učební (1.-9. 

ročník) 

 kabinety prírodovedných a spoločenskovedných predmetov tvoria súčasť 

kmeňových tried 

Na prízemí v budove školy sa nachádzajú: 

 1., 6., 7. trieda 

 zborovňa pedagógov 

 miestnosť pre zástupcu školy 

 ŠKD v priestoroch 1. triedy 

 sociálne zariadenia: WC pre dievčatá – 6, pre učiteľky – 1 

         WC pre chlapcov – 5, pisoáre – 4, pre učiteľov -1 

 v každom sociálnom zariadení sú umiestnené umývadlá – 3 

 cez WC pre chlapcov sa ide do kotolne, vchod do kotolne sa nachádza aj zvonka 

budovy 

 prezuvareň – je vybavená viacboxovou skriňou na kľúčik, v 1 skrinke sú dvaja 

Na prvom poschodí pri hlavnom vchode do budovy školy sa nachádzajú: 

 5., 8., a 9. trieda 

 počítačová učebňa 

 miestnosť pre administratívneho pracovníka 

 riaditeľňa 

 kabinet CO (sklad učebných pomôcok) 

 miestnosť, v ktorej je umiestnený vchod na strechu – vysúvací rebrík 

Na prvom poschodí vzdialenejšom od hlavného vchodu do budovy školy sa nachádzajú: 

 4., 3. a 2. trieda 

 miestnosť pre špeciálneho pedagóga 

 jazyková učebňa 
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V samostatnej budove telocvične sa nachádza: 

 kabinet 

 náraďovňa 

 šatne 

 sociálne zariadenia 

 umyváreň – sprchy  

Harmonogram pobytu v telocvični  je dodržiavaný podľa rozvrhu hodín a po vzájomnej 

dohode so ZŠ s VJM. Výchovno-vyučovacia činnosť sa riadi podľa prevádzkového 

poriadku.  

Scenériu školy dopĺňajú rozľahlý udržiavaný park, športové ihrisko. Areál školy je 

ohradený, vstup je možný cez 1 veľký vchod. V areáli sa nachádza: 

 telocvičňa 

  ZŠ s VJM 

 futbalové ihrisko 

 atletická dráha 

 trávnaté plochy – oddychové zóny so stromami a krami 

 ŠJ 

 parkovisko 

  altánok pre bicykle 

 

Článok II. 

 

1. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti  

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 vyhlášku 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. 

 

2. Organizácia režimu dňa  

Východiskom pre organizáciu prevádzky je prevádzkový poriadok, školský poriadok, 

pracovný poriadok, organizačný poriadok, prevádzkové poriadky odborných učební, 

prevádzkový poriadok telocvične, prevádzkový poriadok  ŠJ.  

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

o 6.00 do 17.30 hodine. Budovu ráno otvára školník a večer ju zatvárajú upratovačky. 

Budova školy je zabezpečená bezpečnostným a kamerovým systémom. 

Začiatok a koniec vyučovania je prispôsobený autobusovým spojom a dochádzke žiakov 

z priľahlých obcí. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, 

v telocvični a na ihrisku v areáli školy, poprípade na exkurziách, vychádzkach či výletoch. 

Organizácia vyučovania: 

 Vyučovacie hodiny Pestávky 

1. 7.30-8.15 10 min. 

2. 8.25-9.10 15 min. 

3. 9.25-10.10 15 min. 

4. 10.25-11.10 10 min. 

5. 11.20-12.05 10 min. 

6. 12.15-13.00 25 min. 

7. 13.25-14.10 05 min. 
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8. 14.15-15.00 - 

 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. Po skončení 3. vyučovacej hodiny odchádzajú žiaci na veľkú prestávku na 

pokyn vyučujúceho. Počas veľkej prestávky všetci žiaci odchádzajú von.  Počas nej sa žiaci 

prechádzajú na školskom dvore  

a rešpektujú pokyny dozor konajúcich pedagógov. Žiak, ktorý z objektívnych príčin nemôže 

opustiť budovu školy (alergie, úraz a pod.), je povinný zdržiavať sa v monitorovaných 

priestoroch spodnej chodby. V prípade nepriaznivého počasia žiaci zostávajú na dolnej 

chodbe, týždenníci vetrajú triedy. V čase veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú na chodbe 

školy, v areáli školy, pritom sa správajú disciplinovane. Budovu školy opúšťajú len za 

účelom nákupu v bufete, ktorý sa nachádza v ZŠ s VJM. Žiaci 1.-4. ročníka môžu chodiť do 

bufetu po 2. vyučovacej hodine a žiaci 5.-9. ročníka po 3. vyučovacej hodine.  Žiak nesmie 

odchádzať mimo areálu školy.  

 Ak je zvukové zariadenie pokazené, zvonenie zabezpečujú dozorkonajúci učitelia.  

 Krúžková činnosť a doučovanie   prebiehajú v popoludňajších hodinách. Záujmová 

činnosť prebieha zásadne v mimo vyučovacom čase podľa daného rozvrhu. Táto činnosť je 

organizovaná tak, aby sa skončila o 17.00 hod. 

 Všetky pravidelné schôdze v škole (PR, MZ, PK, TRZ a pod.) sa konajú podľa 

osobitného plánu, ktorý schvaľuje riaditeľ školy.  Rozhlasové relácie sa vysielajú na 

začiatku vyučovacej hodiny, výnimku tvoria súrne oznamy vedenia školy. 

 

Organizácia činnosti ŠKD 

Ranný školský klub škola neposkytuje, popoludňajšia činnosť sa začína od 11.10/12.05 do 

16.00 hod.  

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej 

zákonným zástupcom. O zaradení žiaka do ŠKD resp. jeho vyradení rozhoduje riaditeľ školy 

po prerokovaní s vychovávateľkou a rodičmi žiaka. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci 

ročníkov 1.-4. 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  

Pri zostavovaní rozvrhu hodín sme prihliadali na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni 

a v týždni, s využitím pomôcky číselných kódov obtiažnosti jednotlivých predmetov a je 

nasledovný: Stredajšie popoludnie je určené na mimoškolskú a záujmovú činnosť a na 

oddych žiakov, učitelia majú povinnosť neukladať žiakom domáce úlohy. Za zostavenie 

rozvrhu hodín a režimu prestávok zodpovedá zástupca riaditeľa školy. Za rešpektovanie 

stredajšieho odpoludnia všetci pedagogickí pracovníci. 

Každá trieda je vybavená dostatočným počtom rôznych veľkostných typov vhodného 

školského nábytku. Realizáciu a kontrolu rozsadzovania žiakov podľa výšky a druhu 

zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny učiteľ vždy na začiatku školského roku. 

Vyššie deti sedia v zadných laviciach, deti s poruchami zraku v predných laviciach 

a ľavorukí žiaci 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 

alebo privetrávania.  
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Triedny učiteľ zabezpečuje, aby deti počas prestávok mohli tráviť voľný čas primeranou 

pohybovou aktivitou a aby mali umožnený voľný pohyb v areáli základnej školy (chodba, 

školský dvor) pri zabezpečenom dozore pedagógmi a aby sa učebne vetrali. 

 

4. Odborné učebne a ich vybavenie 

Odborné učebne (počítačová a jazyková) boli vybudované tak, aby spĺňali všetky 

požiadavky pre zdravý vývoj žiaka. Kapacitne sú určené na vyučovanie predmetov pre 

triedy, ktoré sa delia na skupiny. 

 

5. Kancelárske priestory 

V priestoroch budovy školy sú účelne rozmiestnené, vybavené potrebnou technikou 

a nábytkom, estetické a spĺňajúce požiadavky psychohygieny práce: 

1. kancelárie vedenia školy a administratívneho pracovníka 

2. zborovňa. 

 

Článok III.  

 

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,  

- poskytujeme prvú pomoc,  

- privoláme rýchlu zdravotnú službu,  

- oznámime udalosť zákonným zástupcom žiaka /telefonicky/.  

V období chrípky riaditeľ školy konzultuje zatvorenie školy s príslušným 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 a v informačnom systéme školy aSc agende. Triedne výkazy 

sú uložené v pracovni zástupcu riaditeľa školy. 

Od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka riaditeľ školy monitoruje počet 

vymeškaných hodín. Ak počet neprítomných detí alebo žiakov prekročí 10% z celkového 

počtu žiakov, sleduje a vyhodnocuje dôvody neprítomnosti detí a žiakov na výchovno-

vzdelávacom procese, podklady dodávajú triedni učitelia.  

Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z 

celkového počtu žiakov, prijíma nasledovné opatrenia: 

 po konzultácii s príslušným RÚVZ môže skrátiť vyučovaciu hodinu na 40 min., 

 zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných 

hromadných školských akcií. 

Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 20% z 

celkového počtu žiakov, prijíma nasledovné opatrenia: 

 oznámi túto skutočnosť príslušnému RÚVZ, 

 zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom 

náraste choroby, 

 na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

preruší výchovno-vzdelávací proces. 
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Pri zvýšenom výskyte akútnych respiračných ochorení, ak počet neprítomných detí 

presiahne 30% z celkového počtu detí, oznámi túto skutočnosť RÚVZ a preruší prevádzku 

jednotlivých tried, prípadne celého zariadenia. 

 

2. Opatrenia pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia  

Pri výskyte prenosného parazitárneho ochorenia (zavšivenie – pedikulóza) v triede triedny 

učiteľ informuje vedenie školy a bezodkladne aj zákonného zástupcu žiaka. Vedenie školy 

bezodkladne informuje ostatných vyučujúcich. Triedny učiteľ písomne na túto skutočnosť 

upozorní rodičov všetkých žiakov triedy s výskytom vší.  

V prípade  výskytu pedikulózy (voš detská, hlavová) sa postupuje nasledovne: 

 vykoná sa naraz prehliadka u všetkých členov triedneho kolektívu, 

 rodičom žiakov sa odporučí použitie účinných insekticídnych prípravkov ( Diffusil 

H92M, Nitifor vlasová voda, Parasidose pena a šampón, Devos vlasový gél, 

Newmoxan kondicioner), pričom je potrebné postupovať presne podľa návodu na 

použitie týchto prípravkov, 

 pri ojedinelom výskyte sa všetci žiaci musia podrobiť podrobnej prehliadke 

a následnej dezinsekcii hláv, 

 pri hromadnom výskyte musí riaditeľ zabezpečiť oznámenie na verejnom mieste 

a všetci žiaci sa musia podrobiť riadnej dezinsekcii, pričom sa stanoví lehota, počas 

ktorej žiaci nebudú môcť navštevovať školu. V takomto prípade triedni učitelia 

zabezpečia kontrolu hláv denne. 

K žiakovi , ktorý je podozrivý na výskyt ochorenia, je privolaný rodič, ktorý je povinný si 

ho odviezť domov. Žiak je povinný priniesť potvrdenie od lekára, že uňho nepretrvávajú 

prejavy infekčného ani parazitného ochorenia. Až potom môže žiak ďalej navštevovať 

školu. 

3.  Úrazy – prvá pomoc – evidencia úrazov, choroby  

V škole sú lekárničky so základným vybavením pre ošetrenie úrazov. 

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 ostatne 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 u 

riaditeľa školy, následne sa registrovaný úraz zaeviduje na internetový portál MŠVVaŠ SR.  

c) Pobyt vonku  

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 riaditeľa školy.  

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 25 žiakov. Pri vyššom počte  

žiakov, alebo organizovaných činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (lyžovanie,  
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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 riaditeľa školy. 

 

Pri konaní plaveckého výcviku, školy v prírode, alebo lyžiarskeho kurzu riaditeľ školy musí 

požiadať o jeho schválenie RÚVZ.  

 

Článok IV. 

1.Podmienky pohybovej aktivity  

Škola má jednu telocvičňu, ktorú využíva na hodiny telesnej výchovy a pre športovú 

mimoškolskú činnosť. Telocvičňa Základnej školy v Gbelciach je majetkom štátu v správe 

Základnej školy Gbelce. Slúži na zabezpečenie výuky povinnej telesnej výchovy pre žiakov 

Základnej školy Gbelce a zároveň pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským 

v Gbelciach. Ďalej slúži pre kultúrne a občianske aktivity, ktoré sú vykonávané s písomným 

súhlasom riaditeľa školy, slúži na športovo záujmovú činnosť a pravidelné a príležitostné 

športové aktivity. Priestory sú využívané základnými školami a ostatnými užívateľmi, ktorí 

majú súhlas správcu budovy. Telocvičňa sa využíva podľa rozvrhu hodín povinnej telesnej 

výchovy nasledovne: pondelok, streda a piatok  telocvičňu využíva Základná škola 

s vyučovacím jazykom maďarským v Gbelciach, utorok, štvrtok a v piatok  využíva 

Základná škola, Gbelce. V poobedňajšom čase t.j. od 14,10 hod. sa telocvičňa využíva podľa 

harmonogramu v mimovyučovacom čase. Vyučujúci telesnej výchovy dbá na dodržanie 

správnej skladby hodiny a aktívne zapájanie sa detí. Zabezpečuje aj primerané vetranie 

priestoru pred, počas a po hodine telesnej výchovy. 

V telocvični majú žiaci k dispozícii pre svoje potreby 2 šatne, zariadenia na osobnú hygienu 

oddelené podľa pohlavia (WC, umývadlá).  

Telocvičňa má vlastný prevádzkový poriadok (viď príloha č. 1). Na vyučovanie hodín 

telesnej výchovy sa využíva aj vonkajší areál – zatrávnené ihrisko a ihrisko s asfaltovým 

povrchom.  

Vyučujúci telesnej výchovy dbajú na dodržiavanie správnej skladby hodiny a aktivity 

zapájanie sa detí.  

Starostlivosťou o čistotu telocvične sú poverené upratovačky. Telocvičňu, šatne a chodbu 

utierajú denne. Hygienické zariadenia čistia denne 1x čistiacim prostriedkom a 1x 

dezinfekčným prostriedkom. Starostlivosťou o vonkajší areál je poverený školník – údržbár, 

ktorý zabezpečuje kosenie trávnatej plochy minimálne jedenkrát mesačne v letnom období, 

príp. podľa potreby. 
 

 

Článok V.  

1. Režim stravovania  

Škola má zriadené vlastné školské stravovacie zariadenie. Žiaci počas obedňajšej prestávky, 

ktorá trvá 25 minút, alebo po skončení vyučovania, majú možnosť sa stravovať v školskej 

jedálni, ktorá je vo vzdialenosti asi 20 m. Pred začiatkom vyučovania a počas hlavnej – 

veľkej prestávky si žiaci majú možnosť zakúpiť občerstvenie v bufete, ktorý prevádzkuje 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a jeho budova je umiestnená do 30 m od 

Základnej školy. Učitelia (vrátane učiteľky ŠKD) vykonávajú dozor v jedálni, vedú žiakov 

k správnym stravovacím návykom, vrátane kultúry stolovania a dodržiavania zásad čistoty 

rúk. Nápojové automaty  nie sú zriadené. V školskej jedálni je umývadlo a prívod pitnej 

vody. Súčasťou obeda v ŠJ sú vždy 2 dcl čaju, ovocného, mliečneho alebo iného výživového 

hodnotného nápoja.  

ŠJ má vlastný prevádzkový poriadok. 
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V rámci pitného režimu má každý žiak vlastný pohár v triede, v hygienickom vrecúšku 

a môže sa napiť z vodovodu. Na potrebu piť žiakov upozorňuje vyučujúci a výchovný 

pracovník v ŠKD počas celého dňa. 

 

2. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie  

Škola je zásobovaná pitnou vodou z individuálneho z verejného vodného zdroja s rozvodom 

studenej vody do učební v množstve, ktoré spĺňa požiadavku 251/deň/žiak.  

Teplá voda je : 

 v zborovni 

 v umyvárni v budove telocvične 

 v kuchyni ŠJ 

Prevádzkovateľ školy – obec Gbelce – zabezpečuje pravidelné vyšetrenie vody 

v certifikovanom laboratóriu v Nových Zámkoch. Podľa rozborov je voda zdravotne 

bezchybná. Povinnosťou prevádzkovateľa školy je aj starostlivosť o vodný zdroj 

a vykonávanie dezinfekcie. 

Tretia časť 

 

Článok I. 

Zabezpečenie čistoty a údržby v jednotlivých priestorov školy 

 

1. Čistota a údržba priestorov školy 

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

prostredníctvom špecializovaných firiem. 

Čistotu priestorov zabezpečujú 2 upratovačky podľa vypracovaného harmonogramu 

a náplne práce. Denné čistenie navlhko s použitím čistiacich prípravkov sa vykonáva na 

chodbách po príchode žiakov, po vyučovaní a podľa potreby. Šatne sa upratujú po príchode 

a odchode žiakov ráno, po vyučovaní a podľa potreby. Na vlhko s čistiacim prípravkom sa 

denne upratujú aj podlahy učební, pracovné plochy lavíc a stoličiek, umývadlá v triedach 

a kľučky dvier, odpadkové koše. Ďalej WC, ktoré sa po umytí WC mís a pisoárov 

a umývadiel v predsieňach WC dezinfikujú. Spôsob výkonu ochrannej dezinfekcie je 

nasledovný – používa sa chlórový dezinfekčný prostriedok, najčastejšie Chloramín, ktorý sa 

nariedi na účinnú koncentráciu (2%). Roztokom sa poumývajú určené plochy, po umytí sa 

počká asi 20 minút a vykoná sa opláchnutie umytých plôch vodou. Dezinfikujú sa aj 

odpadové nádoby z učební. 

Týždenne sa upratujú navlhko s pomocou čistiacich prostriedkov obkladačky, olejové 

nátery, dvere, parapety a ostatný nábytok v učebniach , vykurovacie telesá. 

Polročne sa ošetruje a leští nábytok, umývajú sa okná. 

Ročné upratovanie – čistia sa stropné svietidlá. 

Starostlivosť o vonkajšie rekreačné a športové plochy počas sezóny, prípadne aj podľa 

počasia sa upravuje tak, ako je uvedené v časti Podmienky pohybovej aktivity. 

Pomôcky na upratovanie sú rozdelené podľa účelu, osobitne na WC, podlahy a osobitne na 

pracovné plochy a nábytok, okná. Čistiace pomôcky sa denne čistia horúcou vodou 

a dezinfikujú. 

Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie sú uložené v sklade čistiacich 

prostriedkov, vždy mimo dosahu detí. 

 

2. Všeobecné povinnosti upratovačiek a školníka 
Hlavnou povinnosťou upratovačiek je udržiavať školské miestnosti v náležitej čistote, vo 

vzornom priadku, aby sa zdravie žiakov a zamestnancov čo najviac chránilo. Bežné 

upratovanie robí upratovačka nasledovne:  
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Denne: umývajú s čistiacim prostriedkom podlahy všetkých chodieb a schodísk.  

Podlahy učební 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 WC 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.  

Ďalej denne sa čistia odpadové nádoby z učební. 

 

Prehľad spôsobov a dezinfekcie predmetov 

 

Predmet Spôsob 

dezinfekcie 

Druh 

prostriedku 

doba expozície Poznámka 

ľahko čistiteľné 

steny 

otrieť dez. 

roztokom 

Savo 30 min. raz za 7 dní 

kamenné dlažby umývať Savo   

nádoby na 

odpad 

otrieť dez. 

roztokom 

Savo 30 min. opláchnuť 

pomôcky na 

denné umývanie 

očistiť, vložiť 

do dez. roztoku 

savo  meniť 

pomôcky na 

upratovanie 

metly, handry 

ukladať na 

mokro do dez. 

roztoku 

Savo 30 min. denne 

 

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 a 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. 

Školník odomyká a zamyká školské priestory po dôkladnej kontrole, zabezpečuje čistiace 

a hygienické potreby. Kontroluje a koordinuje prácu upratovačiek, stará sa o školské hodiny, 

vykonáva bežné opravy a údržby objektov, dbá, aby školská budova bola včas otvorená, aby 

učebne boli v zimnom období riadne vykúrené. Dodržiava BOZP a PO. 

 

Článok II. 

Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob  
Podľa § 13b ods. 14 Z.z. 514/2001 umiestnenie, riešenie a udržiavanie stanovíšť zberných 

nádob sú zabezpečené tak, aby nemali negatívny dopad na životné prostredie, boli ľahko 

udržiavateľné a chránené pred poveternostnými vplyvmi. 

Odpady z miestností školy vynášajú upratovačky do zberných nádob na separovaný zber, 

ktoré sú umiestnené na vonkajšom stanovišti. Vyprázdňovanie odpadových nádob 
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zabezpečujú firma na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu ObÚ Gbelce. Škola separuje 

plasty, ktoré zberá do určených nádob a ich odvoz zabezpečujú taktiež firma na likvidáciu 

tuhého komunálneho odpadu ObÚ Gbelce.  Deratizáciu a dezinsekciu vykonávame podľa 

nariadení obce (resp. podľa potreby). Odpad z tried vynášajú upratovačky 1x denne. 

Počas školského roka prebieha zber papiera, ktorý zabezpečuje školník.. 

Režim vetrania je zabezpečený počas prestávok, po vyučovaní a počas upratovania. 

 

 

Článok III. 

1. Pokyny pre zamestnancov školy  

Pokyny pre zamestnancov  obsahuje Školský poriadok ZŠ, v zmysle Pracovného poriadku 

pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy zo dňa 16. 12. 2016. 

Dochádzka zamestnancov je evidovaná spoločne pre pedagogických a prevádzkových 

pracovníkov. Opustenie pracoviska je dovolené len na základe podpísanej priepustky, ktorú 

zamestnanec odovzdá príslušnému vedúcemu zamestnancovi. 

Pre plynulú prevádzku zariadenia je pracovník povinný vopred nahlásiť známu 

neprítomnosť. Zamestnanec musí mať osvedčene o zdravotnej a odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie jednotlivých činností. Pred nástupom do zamestnania a taktiež na vyzvanie 

zamestnávateľa musí vykonať preventívnu prehliadku. Drobné poranenia si zamestnanec 

ošetruje priamo na pracovisku, avšak výskyt zapíše do zošita určeného na tento účel. 

Podobne sa  vedie aj evidencia  školských či pracovných úrazov podľa platnej legislatívy 

a podania prvej pomoci.  

Na pracovisko nesmie vstupovať zamestnanec po konzumácii alkoholických nápojov. 

Zamestnanci nesmú fajčiť v priestoroch nevyhradených k tomuto účelu. Každý pracovník, 

ktorý zistí odchýlky od obvyklého vzhľadu jednotlivých priestorov a zariadenia je povinný 

toto nahlásiť školníkovi alebo upratovačkám a títo pracovníci sú povinní to zapísať do knihy 

porúch a nedostatkov. 

PZ dodržiavajú hygienické zásady a riadia sa predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a výchove. Vedú k dodržiavaniu týchto zásad aj zverených žiakov. Sú 

povinní oznámiť riaditeľovi školy a zapísať do knihy porúch, nedostatkov  nedostatky 

a poruchy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci. Sú osobne zodpovední 

za ochranu a bezpečnosť žiakov v čase pobytu v škole a v ŠKD. Činnosť riadia tak, aby 

predchádzali možným úrazom. 

Za dodržiavanie hygieny priestorov ZŠ a ochranu zdravia žiakov zodpovedajú aj 

prevádzkoví zamestnanci , a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

PZ majú na vykonávanie trvalého dozoru nad žiakmi počas prestávok a taktiež počas obeda 

spracovaný harmonogram, ktorí sú povinní dodržiavať. V prípade absencie učiteľa určí 

zástupca ZŠ náhradný dozor. 

Počas krúžkovej činnosti dozor zabezpečuje PZ, ktorý vedie krúžok. PZ aj počas krúžkovej 

činnosti zodpovedá za učebňu, triedu, telocvičňu, za udržiavanie poriadku  počas krúžkovej 

činnosti a tieto priestory po ukončení krúžkovej činnosti necháva čisté (okná zatvorené, 

stoličky vyložené, uložené pomôcky v telocviční, vypnuté PC). 

Samostatne sú spracované povinnosti všetkých zamestnancov v rámci ochrany a bezpečnosti 

zdravia pri práci vnútornou smernicou riaditeľa školy. 

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. 

  

2. Pokyny pre návštevníkov školy  
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Vstup do objektu školy cudzím osobám je povolený iba s vedomím riaditeľa školy alebo 

jeho zástupcu. Vchodové dvere sú zabezpečené kľučkou. Nie je dovolený voľný pohyb 

cudzích osôb v priestoroch školy. Vstupná chodba školy je monitorovaná kamerovým 

systémom.  

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 IV. 

Bezpečnosť žiakov a 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. Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov 

a pedagogickí pracovníci žiakov. Pri zistení porušovania zákazu fajčenia sa tento priestupok 

nahlasuje Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch. Na 

vstupnej chodbe do budovy je na dobre viditeľnom mieste oznam zákazu fajčenia  v celom 

areáli školy,  

- udržiavaním budovy v dobrom technickom stave,  

- pravidelnou kontrolnou činnosťou,  

 

Bezpečnosť žiakov je zo strany školy zabezpečená:  

- zabezpečovaním 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 organizovanej školu (žiak nesmie bez 

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

- aktívnou spoluprácou s rodinou žiaka,  

- pravidelnou kontrolnou činnosťou.  

 

 

Článok V. 

1.  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 bezpečnostného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené 

značkami, trvanlivé a zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je umiestnený únikový 

plán. V škole je spracovaná kompletná dokumentácia protipožiarnej ochrany. 

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 
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havárie je nutné neodkladne hlásiť vedeniu školy. Pri evakuácii postupovať podľa pokynov 

a plánu, ktorý je na každom poschodí.  

Pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií v škole je zriadená hliadka, ktorej členovia sú 

vybraní podľa profesií či odborného zamerania: 

- riaditeľ školy 

- zástupca RŠ 

-technik BOZP, technik PO, školník, požiarna ochrana, veci technické a uzávery energií 

v rozvodoch. 

Škola má spracované vnútorné smernice pre úsek BOZP, PO, CO, ktorými sa riadi. 

 

2. Adresy a telefónne čísla tiesňových volaní  

 

Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky, Komárňanská 15, 112 

Pohotovostná služba elektrárne 0800 111 567 

Pohotovostná služba plynárne 0850 111 727 

Pohotovostná služba vodárne 0800 121 333 

Polícia 158, 112, OO PZ NZ, Slovenská 6, 94091 

NZ, 0961-33-3705, OO PZ Dvory na Ž, 

Malá komárňanská 2, 94131 Dvory nad 

Žitavou, 035-6484102, 0961-33-3901 

Záchranná služba 155, 112, Fakultná nemocnica s poliklinikou, 

Slovenská 11/A, NZ, tel. ústredňa: +421-

035-691 2111 

SOS- Integrovaný záchranný systém 112 

Detská linka záchrany 0820 434 343 

RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch 035/6912 451 

 

Legislatíva 

1. Zákon NR SR č. 311/2001 Zb. z. Zákonník práce 

2. Zákon NR SR č.552/2003 Zb. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

3. Zákon NR SR č. 124/2006 Zb. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

4. Vyhláška MPSV SR č. 377/1996 Zb. z. o poskytovaní OOPP 

5. Zákon NR SR č. 219/1996 Zb. z. ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

6. Zákon NR SR č. 377/2004Zb. z. o ochrane nefajčiarov 

7. Traumatologický plán v zmysle metodických pokynov  MŠ SR č. 5475/7-XI. 

8. Zákon NR SR č.277/1994 Zb. z. 

9. Zákon NR SR č.158/2001 Zb. z. 

10. Nariadenie vlády 362/2006 Zb. z. 

11. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb. z. o evidencii 

a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd a porúch technických 

zariadení 

12. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v súlade 

s vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pred 

deti a mládež 

 

 

Štvrtá časť 

Článok I. 

Záverečné ustanovenie 
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Prevádzkový poriadok je vytlačený v troch origináloch: jeden je u riaditeľa školy, jeden v 

RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch  a jeden u zástupcu riaditeľa školy.  

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňoch schválenia regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva a je záväzný pre všetkých zamestnancov a žiakov základnej školy.  

Týmto prevádzkových poriadkom sa ruší platnosť prevádzkového poriadku zo dňa 

05.09.2011 

 

 

V Gbelciach 27. 12. 2016 

Martina Ulahelová  

riaditeľ školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok obsahuje: 

Prílohy č. 1 Prevádzkový poriadok telocvične, športového ihriska a šatní  

Príloha č. 2 Prevádzkový poriadok učebne PC a bezpečnostné pravidlá pri  práci  počítačom 

Príloha č. 3 Prevádzkový poriadok pri prácach na úprave okolia školy 

Príloha č. 4 Prevádzkový poriadok školského dvora 

Príloha č. 5 Prevádzkový poriadok školskej jedálne 

Príloha č. 6 Prevádzkový poriadok ŠKD 

Príloha č. 7 Prevádzkový poriadok kmeňových učební 

Príloha č. 8 Prevádzkový poriadok jazykovej učebne 

 

 

 

 

 

- všetky prílohy sú uložené na RŠ 

 

 

 

 
 


