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Príloha č.1 

- Školského  poriadku ZŠ s MŠ M. Kolibiara,  Detv. Huta č. 369  

-  

Poučenie žiakov o bezpečnosti počas pobytu v škole   

 

OSNOVA:  

1. Oboznámenie žiakov so Školským poriadkom ZŠ s MŠ M. Kolibiara, Detv. Huta č. 369  

2. Bezpečnosť v triede  

3. Bezpečnosť na chodbe a schodišti  

4. Bezpečnosť pri príchode a odchode zo školy  

5. Bezpečnosť v ŠJ  

6. Bezpečnosť a správanie sa žiakov na verejnosti  

7. Poučenie o nebezpečenstve v mimoriadnych situáciách  

8. Ostatné bezpečnostné pokyny  

  

1. Pozri hlavnú časť Školského poriadku ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detv. Huta  

2. Bezpečnosť v triede:  

2.1 Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v triede, do odborných učební sa presúvajú v 

druhej polovici prestávok celá skupina, resp. spoločne celá trieda.  

2.2 Cez veľké prestávky sa žiaci voľne zdržiavajú na chodbe alebo v triede (dvere otvorené 

počas každej prestávky), za poriadok v triede počas každej prestávky zodpovedajú 

týždenníci.  

2.3 Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky potrebné pre 

príslušný predmet. Pred hodinou TVŠ sa prezlečie do športového úboru.  

2.4 Na vyučovacích predmetoch sedí na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok alebo 

vyučujúci predmetu.  

2.5 V ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľky. Bez povolenia alebo 

ospravedlnenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.  

2.6 Oznamovať svojmu vyučujúcemu nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci.  

2.7 Nefajčiť v objekte školy a v objektoch iných subjektov, alebo na iných akciách 

zabezpečovaných školou. Dbať o svoje vlastné zdravie a podľa svojich možností o svoju 

vlastnú bezpečnosť.  

2.8 Dodržiavať zásady spolupráce s ostatnými žiakmi a nevyrušovať ich pri výučbe a pri práci. 

Oznámiť ihneď svojmu vyučujúcemu alebo inému pedagogickému zamestnancovi 

nevoľnosť a inú zmenu zdravotného stavu, úraz, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovolí, a 

úraz inej osoby, ktorého ho bol svedkom a spolupracovať pri vyšetrovaní jeho zdrojov a 

príčin.  

3. Bezpečnosť na chodbe a schodišti:  
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3.1 V celom objekte školy (triedy, schodište, TV, ihrisko, školská jedáleň ) sa žiaci pohybujú 

miernou chôdzou, bez rýchleho presunu tak, aby neohrozovali svoju bezpečnosť a 

bezpečnosť svojich  spolužiakov. Je zakázané šmýkať sa po schodišťových zábradliach, 

vykláňať sa z okien.  

3.2 Počas vyučovania v náhradných priestoroch sa žiaci pohybujú iba v určených priestoroch.  

3.3 Pri chôdzi sa správať obozretne, používať výhradne vyhradené komunikácie, vchody a 

východy, ktoré sú pre zamestnancov a žiakov určené. Nezdržovať sa v nebezpečnom 

priestore alebo na pracovisku, na ktoré nebol pracovne pridelený.  

3.4 Po chodbách školy, schodoch, schodiskách, pracoviskách a ostatných priestoroch chodiť 

vždy vpravo, nebehať, neskákať.  

4. Bezpečnosť pri príchode do školy a odchode zo školy:  

4.1 Žiak prichádza do školy tak, aby bol v škole 15 min. pred vyučovaním.  

4.2 Žiaci čakajú v šatniach, na pokyn službukonajúceho pedagogického zamestnanca vstupujú 

do tried.  

    Odchod zo školy:  

4.3 Žiaci v sprievode vyučujúceho opustia triedu a pred triedou sa pod jeho dozorom prezujú a 

opustia areál školy.  

4.4 Do ŠJ sa presúvajú krokom a bez školskej tašky.  

4.5 V ŠJ sa žiaci riadia pokynmi službukonajúceho pedagogického zamestnanca, po 

odstravovaní sú povinní opustiť areál školy alebo pokračovať vo vyučovaní. V objekte 

školy sa môžu zdržiavať len pod dozorom pedagogického zamestnanca alebo poverenej 

dospelej osoby tí žiaci, ktorí  pokračujú vo vyučovaní , v krúžkovej činnosti alebo sa 

zúčastňujú na akciách organizovaných školou.  

4.6 Akékoľvek vzdialenie a opustenie školy, pracoviska alebo iného objektu v rámci 

vyučovania, ihneď ohlásiť vyučujúcemu, triednemu učiteľovi alebo inému pedagogickému 

zamestnancovi.  

5. Bezpečnosť v ŠJ:  

5.1 V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa 

správajú disciplinovane, dbajú o kultúru stravovania, riadia sa pokynmi učiteľov a 

vychovávateľov, ktorí majú pedagogický dozor, dodržujú pokyny ved. ŠJ. Zo ŠJ 
neodnášajú žiadnu stravu.  

6. Bezpečnosť a správanie sa žiakov na verejnosti:  

6.1 Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziách a súťažiach a ostatných aktivitách 

organizovaných školou sa žiaci riadia pokynmi učiteľov a pedagogických pracovníkov. 

Dodržujú miesto a termín sústredenia. V dopravných prostriedkoch sa správajú 

disciplinovane. Nerušia cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a zbytočným 

pobehovaním. Na frekventovaných miestach, na nástupištiach sa disciplinovane 

podriaďujú pokynom dopravného personálu.  
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6.2 Na cestách, na uliciach a križovatkách dodržiavajú dopravné predpisy. Prechádzajú cez 

prechody pre chodcov. 

6.3 Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľuďom a ženám, uvoľňuje im cestu 

a miesto v dopravných prostriedkoch. Je pozorný k žiakom a občanom telesne 

postihnutým a starým ľuďom.   

7. Poučenie o nebezpečenstve v mimoriadnych situáciách  Žiakom nie je povolené:  

- manipulovať so zásuvkami a iným el. zariadením v triedach, učebniach a dielňach,   

- manipulovať s učebnými pomôckami v neprítomnosti učiteľa,  

- stroje, technické zariadenia, prístroje, nástroje a náradie, ktoré mu neboli podľa pokynov  

vyučujúceho pridelené,  

- nosiť do školy predmety, ktoré môžu byť zdrojom úrazu alebo požiaru (zápalky, horľavé látky, 

výbušniny a pod.)  

- používať omamné prostriedky  

- konať činnosť, ktorá ohrozuje zdravie spolužiakov (šikanovať, terorizovať, páchať fyz. násilie na 

spolužiakoch) a majetok školy  

  

8. Ostatné bezpečnostné pokyny  

8.1 Venovať sa plne a sústredene iba tej práci, ktorá mu bola vyučujúcim pridelená. 

Dodržiavať právne a ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, stanovené postupy a návody, s ktorými bol riadne oboznámený, a riadiť sa zásadami 

bezpečného správania sa na pracovisku a informáciami vyučujúceho. Pri práci sa 

nerozptyľovať. Svojim chovaním nepoškodzovať cudzí majetok a neohrozovať iné osoby.  

8.2 Používať a udržiavať výrobné a pracovné prostriedky a zariadenia podľa technickej 

dokumentácie výrobcu a iba pre tie činnosti, pre ktoré sú z hľadiska BOZ vhodné. Poškodené 

prostriedky a zariadenia musia byť po dohode s vyučujúcim vyradené z prevádzky a 

vymenené.  

8.3 Nedotýkať sa elektrických vedení a zariadení. Ak zistí žiak na nich nedostatok je 

povinný tento oznámiť svojmu vyučujúcemu, a ďalej ich neopravovať.  

8.4 Poriadok a čistota na pracoviskách, učebniach a iných miestnostiach sú jedným z 

hlavných predpokladov v boji proti úrazom.  

8.5 Chemické látky, chemické prípravky a iné nebezpečné látky používané pri výučbe 

uchovávať len v obaloch na to určených, s príslušným označením nebezpečnosti, spôsobom 

ochrany a sanácie. Poznámka:  

V školských dielňach, v telocvični, v učebni fyziky, chémie a jazykovej učebni sa žiaci riadia 

vnútorným poriadkom vypracovaným pre pobyt v týchto učebniach.  

Pred začatím každej novej pracovnej činnosti postupovať podľa pokynov vyučujúceho. Ak niečomu 

nerozumie, alebo mu nie je niečo úplne jasné, je povinný požiadať svojho vyučujúceho o vysvetlenie.  

Počas všetkých uvedených aktivitách je žiak povinný správať sa tak, aby úmyselne neohrozil svoje 

zdravie , ani zdravie zúčastnených osôb.  
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Mimoškolská činnosť:  

Žiaci, ktorí navštevujú športové záujmové útvary vstupujú do školských priestorov , do telocvične a 

odborných učební  len so svojím trénerom (pod dozorom dospelej osoby.)  

  

  

  

V Detv. Hute , 28.8.2017             Mgr. Mária Novodomcová  

riaditeľka školy  

  

  

Záznamy o poučení žiakov o BOZ a predkladanie informovaných súhlasov  

• Všeobecný informovaný súhlas sa vydáva žiakom pri začiatku plnenia povinnej 

školskej dochádzky        

T : do 8. septembra a pri nástupe prijatých žiakov počas plnenia PŠD  

Z : triedny učiteľ  

  

• Poučenie žiakov o bezpečnosti počas pobytu v škole so zápisom v triednej knihe   

( v časti poznámky ) a potvrdením podpisom žiakmi ( 2.- 9. ročníka )v samostatnej 

prílohe   

T : do 8. septembra a pri nástupe prijatých žiakov počas plnenia PŠD  

Z : triedny učiteľ  

  

• Poučenie žiakov o bezpečnosti v každom vyučovacom predmete a záujmovom útvare 

so zápisom do triednej knihy alebo záznamového hárku  ( v časti prebraté učivo ) T : 

na 1. vyučovacej hodine  

Z : vyučujúci   

  

• Poučenie žiakov o bezpečnosti pred uskutočnením hromadnej akcie ( didaktické hry, 

OŽaZ, Cvičenie v prírode,  ... ) zápisom do triednej knihy ( v časti poznámky )  

T : najneskôr 1 deň pred konaním  

Z : triedny učiteľ  
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• Poučenie žiakov o bezpečnosti pred uskutočnením exkurzie, školského výletu so 

zápisom v triednej knihe ( v časti poznámky ) a potvrdením podpisom žiakmi ( 2.- 9.  

ročníka )v samostatnej prílohe , vyplnením tlačiva pre hromadné akcie a 

informovaným súhlasom  

T : najneskôr 3 dni pred konaním  

Z : vyučujúci, ktorí exkurziu alebo výlet organizujú  

  

• Poučenie žiakov o bezpečnosti pred uskutočnením LVVK, pobytu školy v prírode, 

plaveckého výcviku , poznávacieho zájazdu mimo územia SR, exkurzie mimo územia 

SR , projektového stretnutia mimo územia SR so zápisom , potvrdením podpisom 

žiakmi v samostatnej prílohe , vyplnením tlačiva pre hromadné akcie ,informovaným 

súhlasom a dokladom o poistení účastníkov  

  

T : najneskôr 5 dní pred konaním  

Z : vyučujúci, ktorí aktivitu organizujú  

  


