SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice
Organizačné zložky: Súkromná základná škola
Súkromné gymnázium

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE FYZIKY a CHÉMIE
Všeobecné pravidlá a zásady práce
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Žiaci do učebne vstupujú a pracujú len podľa pokynov vyučujúceho.
Povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je povinný
poznať a dodržiavať obsah laboratórneho poriadku.
V učebni sa nachádzajú zdraviu škodlivé a nebezpečné zariadenia, prístroje a materiály/látky,
ktoré pri nesprávnom používaní môžu spôsobiť úraz alebo poškodiť zdravie žiaka aj učiteľa.
(elektrické zdroje, chemické látky, zdroj plynu pre ohrev, krehké sklo, ostré predmety a podobne.
S učebnými pomôckami smú žiaci manipulovať iba s dovolením vyučujúceho.
Akékoľvek chyby na prístrojoch, prípadne na zariadení učebne, treba ihneď ohlásiť vyučujúcemu.
Žiaci sú zodpovední za pomôcky s ktorými pracujú, zaobchádzajú s nimi opatrne.
Úmyselnú alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobenú škodu sú povinní nahradiť.
Na každé laboratórne meranie sa žiak vopred písomné pripraví. Počas merania rešpektuje pokyny
vyučujúceho a vykonáva len tie činnosti, ktoré mu boli zadané.
Pri práci je každý žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby nepoškodzoval svoje
zdravie, ani zdravie svojich spolužiakov.
Elektrické obvody môžu žiaci zapájať len podľa pripravenej schémy. Zdroj napätia smie žiak
pripájať až vtedy, keď el. obvod skontroloval vyučujúci.
Žiaci sa nikdy nesmú dotýkať neizolovaných vodičov a poškodenie vodičov okamžite hlásia
vyučujúcemu.
Pri akejkoľvek nehode spôsobenej el. prúdom treba ihneď odpojiť zdroj napätia.
Na hasenie požiaru, ktorý vznikol elektrickým prúdom sa smie použiť len vhodný druh hasiaceho
pristroja podľa protipožiarnej smernice (okamžite kontaktujú vyučujúceho, alebo iného
pedagóga).
Po skončení laboratórnej práce je každý žiak povinný uložiť pomôcky na svoje miesto
a zanechať ich v čistote.
Pred odchodom z učebne si každý žiak uprace svoje pracovne miesto a zasunie stoličku.
Po poslednej vyučovacej hodine stoličku vyloží na stôl.
Odborná učebňa chémie a fyziky má žiacku časť, časť pre vyučujúceho, laboratórnu časť a časť
pre uloženie fyzikálnych a chemických pomôcok (prevažne v skrinkách).
Chemické a fyzikálne potreby ako sklo, nádoby, chemikálie môžu žiaci vykladať z úložných skríň
iba pod dozorom učiteľa, ktorý dbá prísne na dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci s týmto
materiálom, t.j. aj umývanie chemického skla a znečistených nádob vykonávajú žiaci podľa
pokynov učiteľa.
Chemikálie a ďalšie materiály pre pokusy pripravuje výlučne učiteľ. Žiaci ich môžu iba preniesť
na pracovné stoly, a to pod dozorom učiteľa.
Žiaci sú pred prácou podrobne oboznámení s postupom pokusov a vykonávajú iba tie úkony a
práce, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti prípustné.
Učebňa pripravená na laboratórne práce z chémie a fyziky musí byť vždy riadne uzamknutá
a zabezpečená podľa platnej legislatívy pre prácu v špecializovanej učebni školy.
Všetky chemikálie a ďalšie pomôcky v učebni musia byť riadne uzamknuté v skrinkách.
Počas neprítomnosti kvalifikovaného učiteľa chémie a fyziky sa pokusy v učebni fyziky a chémie
nesmú vykonávať (ani pri prechodnom zastupovaní nekvalifikovaným učiteľom).
Bezpečnostné zásady pre žiacke pokusy a laboratórne práce vo fyzikálno-chemickej učebni

1.
2.

Žiaci musia byť trvale pri svojej práci a nesmú bezdôvodne odchádzať zo svojho miesta.
Žiaci nesmú v chemickej učebni jesť, piť, nesmú ponechať jedlo.
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Žiaci nesmú meniť postup určený učiteľom a o každej zmene počas reakcie pri pokusoch, ak
nezodpovedá normálnemu priebehu, musia podať učiteľovi správu.
Pri práci žiaci používajú predpísané ochranné prostriedky.
Pred začiatkom práce sú žiaci povinní:
a) starostlivo si prečítať pracovný postup,
b) pracovať podľa pokynov učiteľa a dodržiavať bezpečnostné a hygienické zásady na ochranu
zdravia,
c) obliecť si pracovný odev,
d) potrebné chemické látky a pomôcky si pripraviť na pracovný stôl (pomôcky musia byť čisté
a bezchybné),
e) dlhšie vlasy si upraviť (napr. zapnutím, stiahnutím gumičkou).
Práca s chemickými látkami – dodatočné zásady práce
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šetrná spotreba chemických látok znižuje nebezpečenstvo a náklady,
pri otváraní fliaš s chemikáliami nesmie otvor smerovať do tváre,
na stôl ukladať len obrátený uzáver fľaše,
fľašu hneď po otvorení uzavrieť,
chemické látky nikdy NEOCHUTNÁVAŤ,
nepoužívať chemikálie z neoznačených nádob,
pri ovoniavaní chemických látok rukou nasmerovať závan k nosu a vdychovať opatrne,
sklené rúrky a teplomery zasúvať do otvorov v korkových alebo gumových zátkach pomalým
špirálovým pohybom (kĺzavosť sa môže zlepšiť glycerolom alebo mydlovou vodou),
skúmavku s kvapalinou pri jej zohrievaní držať tak, aby otvor smeroval do priestoru, kde sa
nenachádzajú žiadne osoby (skúmavku plniť najviac do polovice),
pracovať sústredene a opatrne, najmä s kvapalnými žieravinami a horľavinami, nepozornosť
zapríčiňuje nehody.
Po skončení práce:
a) tuhý odpad, napr. filtračný papier a úlomky skla nedávať do výlevky, ale do vedra na odpadky,
b) všetky zvyšky chemických látok odkladať do odpadových nádob, ktoré určí učiteľ,
c) použité nádoby starostlivo umyť, vysušiť vypláchnuť destilovanou vodou, aby sa na nich
netvorili usadeniny,
d) nakoniec vyčistiť pracovný stôl.
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE

1. V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok.
2. Žiakom sa zakazuje:
a) manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho,
b) dotýkať sa vystavených predmetov.
3. Žiak je povinný vziať si so sebou do učebne zošit a žiacku knižku.
4. Pre odchodom z učebne si každý žiak uprace miesto. Učebňu žiaci opúšťajú po skončení hodiny,
zbytočne sa v nej nezdržiavajú. Učiteľ je povinný učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť.
5. Žiaci sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom odbornej učebne.

Aktualizoval: Mgr. Peter Protivňak, vyučujúci chémie
Schválila s účinnosťou od 11.01.2016: Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka školy
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK UČEBNE INFORMATIKY
1. Učiteľ, ktorý práve vyučuje v učebni informatiky, má hmotnú zodpovednosť za počítače
a kompletné vybavenie učebne.
2. Učiteľ je povinný zabezpečiť a skontrolovať na počítačoch:
a) na začiatku vyučovacej hodiny (záujmového útvaru) – zapísanie hodiny so svojim
menom a triedou do určeného zošita, zapnutie napájacích zdrojov a počítačov, na ktorých
pracujú žiaci (len v prípade, že k práci počítač potrebujú)
b) na konci vyučovacej hodiny (záujmového útvaru) – vypnutie všetkých počítačov,
uzavretie okna a uzamknutie učebne.
3. Nefungujúci počítač, program alebo nevhodný obsah počítača zapísať do určeného zošita.
Vo výnimočných prípadoch po zapísaní poruchy do príslušného zošita možno nahlásiť
koordinátorovi informatizácie.
4. Žiaci sedia v učebni podľa zasadacieho poriadku alebo podľa určenia vyučujúceho.
Pracovné dokumenty a súbory si žiaci ukladajú na pracovnej ploche pracovného stola – každý
žiak má vlastný pracovný priestor. V prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, je žiak
povinný sa časovo podeliť so svojimi spolužiakmi.
5. Žiak je povinný:
a) dodržiavať pravidlá netikety (etické používanie sieťového prístupu),
b) šetrne sa správať k zariadeniam v učebni,
c) vchádzať do učebne len na pokyn vyučujúceho, s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho,
d) pohybovať sa po učebni opatrne, dávať pozor na elektrické rozvody a elektrické zásuvky,
e) každú poruchu, poškodené zariadenie, či neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu,
f) vlastné periférne zariadenia používať len so súhlasom vyučujúceho,
g) po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu,
h) akceptovať zmeny tohto poriadku, na ktoré bude upozornený.
6. Žiak má zakázané:
a) pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na hlavnom počítači
(učiteľskom) v učebni,
b) vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu,
c) bez súhlasu vyučujúceho inštalovať alebo mazať akýkoľvek softvér, alebo meniť jeho
nastavenia,
d) zasahovať do priečinkov obsahujúcich pracovné súbory iných žiakov,
e) svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska, meniť zostavu počítača, či akokoľvek
zasahovať do elektrických súčastí pracoviska,
f) používať počítač na činnosti nesúvisiace s vyučovacími aktivitami (svojvoľné používanie
online hier, sociálnych sietí a pod.),
g) pracovať s „nevhodnými“ súbormi (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta
porušujúce autorský zákon, obsah podporujúci národnostnú alebo rasovú neznášanlivosť a
pod...),
h) vyrušovať pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po
učebni,
i) jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón v počítačovej učebni.
7. Porušenie týchto pravidiel je zároveň porušením Školského poriadku.

Aktualizoval: Mgr. Peter Protivňak, vyučujúci informatiky
Schválila s účinnosťou od 11.01.2016: Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka školy
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BEZPEČNOSTNÉ A ORGANIZAČNÉ POKYNY V ŠKOLSKEJ TELOCVIČNI
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Žiaci vstupujú do telocvične len v sprievode vyučujúceho.
Vstup do telocvične je dovolený len v čistej športovej obuvi. Za športovú obuv sa nepovažujú
prezuvky.
Žiaci sú povinní na vyučovacie hodiny TEV a inú športovú činnosť nosiť cvičebný úbor
(trenírky, tričko, ponožky, tepláková súprava, športová obuv).
K športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky, náramky, mobilný telefón,
knihy, časopisy, hračky.
Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou, bez kovových či plastových predmetov.
Na vyučovaciu hodinu je zakázané nosiť žiadne cenné veci.
Po príchode do telocvične žiaci nastúpia do určeného tvaru podľa pokynov vyučujúceho.
Vyučujúci je povinný skontrolovať počet žiakov a ich ustrojenosť.
Žiaci nesmú používať telocvičné náradie a náčinie bez súhlasu vyučujúceho a cvičiť bez dozoru
vyučujúceho (hojdanie na kruhoch a na lane, preskakovanie švédskej debny, šplhanie sa na lane
a na tyči, lezenie na závesné rebríky, cvičenie na kladine).
Je zakázané požívať alkoholické nápoje, návykové látky, fajčiť alebo manipulovať s otvoreným
ohňom , vešať sa na basketbalové koše, rebriny, liezť po tyčiach, lavičkách alebo vstupovať
k radiátorom za „bariérou“ (z bezpečnostných dôvodov).
Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať pravidlá, ktoré im
určil vyučujúci.
Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz na vyučovacej hodine nemôžu cvičiť, túto okolnosť preukážu
lekárskym potvrdením na začiatku vyučovacej hodiny. Necvičiaci sú povinní pomáhať pri
zapisovaní a meraní výkonov, pomocných prácach alebo vykonávať inú primeranú telesnú alebo
športovú činnosť.
Odchod z telocvične v prípade potreby na sociálne zariadenie žiak oznámi vyučujúcemu.
Žiaci nesmú vstupovať do skladu a svojvoľne si brať lopty a iné športové potreby.
Na vyučovacích hodinách TEV žiaci nekonzumujú jedlo, nežujú žuvačky.
V telocvični a na ihrisku sa žiaci správajú slušne. Nesmú používať vulgárne slová, nevhodnú
mimiku či gestikuláciu.
Žiaci sú disciplinovaní, správajú sa tak, aby neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich
spolužiakov či inej osoby, športujú v duchu fair play.
Žiaci musia dbať na pokyny učiteľa a krikom, pohybmi či inak nenarušujú vyučovanie.
Po skončení športovej činnosti poverení žiaci telocvičné náradie a náčinie uložia na určené
miesto.
Po skončení športovej aktivity žiaci opúšťajú telocvičňu len v sprievode pedagogického dozoru.
Žiaci sú povinní pred opustením priestorov telocvične skontrolovať poriadok.
Nedostatky, priestupky a poškodenie školského majetku je pedagogický dozor aj žiaci hlásia
vedeniu školy.
Vyučujúci je povinný pred každým cvičením upozorniť na riziká cviku a vysvetliť zásady
bezpečného správania sa a konania.
Je zakázané poškodzovať zariadenie telocvične. V prípade úmyselného poškodenia zákonný
zástupca žiaka škodu uhradí.
Úraz a nevoľnosť sú žiaci povinní hlásiť vyučujúcemu.
Žiaci pri telovýchovnom procese majú presne určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez súhlasu
vyučujúceho opustiť.
Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho a dodržiavajú bezpečnostné
predpisy.
Počas presunu do telocvične sa žiaci presúvajú podľa nasledovných pokynov vyučujúceho TEV:
 presun z učebne do telocvične a z telocvične do učebne realizovať v dvojiciach a
pomalou chôdzou,
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nevzďaľovať sa od svojej skupiny bez súhlasu vyučujúceho,
skákať, behať a robiť hluk počas presunu je zakázané.

Prílohovú časť uvedených pokynov (viď Príloha č.1) tvoria Pravidlá užívania telovýchovného
zariadenia vypracované PaedDr. Alexandrom Suchanom, riaditeľom ZŠ Starozagorská 8 v Košiciach,
ktoré sú súčasťou nájomnej zmluvy.
Aktualizoval: Mgr. Štefan Kontroš, vyučujúci telesnej a športovej výchovy
Schválila s účinnosťou od 08.02.2017: Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka školy

-5-

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice
Organizačné zložky: Súkromná základná škola
Súkromné gymnázium
PRÍLOHA Č. 1
ZŠ Starozagorská 8, Košice
Pravidlá užívania telovýchovného zariadenia
Riaditeľ školy vydáva tieto pravidlá užívania telovýchovného zariadenia v súlade s Pokynmi MŠ SR 495/1993-20 a
Zásadami BOZP pri vykonávaní povinnej a dobrovoľnej telesnej výchovy.
Telovýchovné zariadenie (ďalej TZ) a ihrisko s umelou trávou (ďalej IUT) sa využíva na základe rozvrhu, ktorý
schválil riaditeľ školy prednostne žiakmi školy a ďalšími zmluvne dohodnutými partnermi. Na jeho využitie mimo
schváleného rozvrhu je potrebný súhlas riaditeľa školy.
Vchod do TZ je možné otvoriť pomocou elektronického čipu maximálne 15 minút pred a 15 minút po vymedzenom
čase cvičenia. Čas vstupu, pobytu a odchodu je elektronicky zaznamenávaný.
I. Povinnosti poverených zodpovedných osôb (učiteľ, tréner, cvičiteľ)
využívajúcich TZ a IUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

učiteľ TV je povinný prísť do TZ so žiakmi spolu pred vyučovacou hodinou, dohliada na prezlečenie a nástup
žiakov,
vchod do TZ otvára a zatvára len poverená osoba,
Zodpovedná osoba ďalej:
zodpovedá za inventár TZ,
dohliada na spoločný vstup celej skupiny. Upozorní cvičencov na automatické odomknutie a uzamknutie dverí pri
spoločnom vstupe a spoločnom odchode z TZ.
zodpovedá za bezprostredné prezutie všetkých cvičencov vo vstupnom priestore TZ (pred lavičkou). Dbá, aby ich
obuv bola čistá, vhodná do telocviční a hál, nezanechávajúca farebné znaky, nepoškodzujúca podlahy, resp.
palubovky. V TZ nedovolí používať kopačky.
oboznámi sa s technickým stavom objektu a na nedostatky, ktoré by mohli byť zdrojom úrazu upozorni cvičencov,
oznámi riaditeľovi školy závady, ktoré zisti pred začiatkom cvičenia, alebo ktoré vznikli počas pobytu v TZ.
(Za poškodenie zariadenia nesie zodpovednosť ten, kto svojou nepozornosťou alebo nedisciplinovanosťou
škodu spôsobil.)
pred užívaním TZ oboznámi sa s umiestnením a použitím záchranných prostriedkov (hasiace prístroje, hydranty),
dohliada na šetrenie vody a elektrickej energie. (Svietiť sa smie len v bezprostredne využívaných priestoroch.),
cudzím osobám – rodičom a doprovodu svojich zverencov umožní vstupovať do TZ v prezuvkách alebo v
návlekoch na obuvi,
dbá, aby cvičenci dodržiavali čistotu a poriadok. Odpadky musia vyhadzovať len do odpadových nádob
umiestnených na chodbách a šatniach,
zodpovedá za používanie cvičebného náradia a jeho následného uloženia na pôvodné miesto,
skontroluje vypnutie svetiel, vody, uzatvorenie okien v celom objekte a pri odchode riadne uzavrie vchod do
objektu.
II. V celom objekte TZ je zakázané
odovzdať kľúč resp. elektronický čip od vchodu inej nepovolanej osobe,
používať iné ako pridelené priestory,
vstupovať do telocvične bez vedúceho skupiny, príp. inak než spoločne a naraz,
používať iné ako halové futbalové lopty a športové náčinie alebo obuv poškodzujúce interiér,
fajčiť, požívať alkoholické nápoje, resp. iné omamné a psychotropné látky,
jesť v priestoroch telocviční,
vykonávať činností, ktoré nesúvisia s určením TZ.
III. Upozornenie

•
•

Za cennosti ponechané v TZ škola nemôže niesť zodpovednosť. Ich úschovu si musia cvičenci zabezpečiť vlastnými
organizačnými opatreniami.
Pri porušení dohodnutých podmienok o používaní TZ a IUT budú cvičenci riaditeľom školy sankcionovaní.
IV. Účinnosť

•

Tieto pravidlá sú účinné od 2. septembra 2014.
PaedDr. Alexander Suchan
riaditeľ školy
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