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POKYNY K BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI PRE ŽIAKOV 
 
Žiaci sa aktívne zúčastňujú na riešení otázok súvisiacich so starostlivosťou, bezpečnosťou a 
ochranou zdravia pri práci. Túto úlohu zabezpečuje riaditeľstvo školy, pedagogickí a 
výchovní pracovníci školy a ostatní zamestnanci. 
Žiaci sú v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinní: 
1.  Zúčastňovať sa školení, poučení a výcvikov uskutočňovaných školou, triednym učiteľom 
alebo iným pracovníkom školy v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
2.  Svoju účasť na osvojení základných povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci potvrdiť podpisom. 
3.  Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne 
oboznámení, ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, bazéne, telocvični, v 
laboratóriu, odborných učebniach, školskej budove vôbec a tiež všade , kde prebieha 
organizovaná činnosť žiakov ( školské oslavy, kultúrne podujatia, ŠVP, lyžiarsky výcvik, 
exkurzie, výlety, verejnoprospešná práca a pod. ) 
4.  Oznamovať triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo dozorkonajúcemu pedagogickému 
zamestnancovi nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti 
žiakov. Ide o závady na elektrickom vedení, zariadení učební, telocvičnom náradí, bazéne a 
pod. 
5. Dodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických zamestnancov, ktorí sú poverení 
dozorom, vedením praxe, exkurzie, školského výletu, lyžiarskeho výcviku, cvičení a 
ostatných organizovaných akcií. 
6. Používať pri pracovnej činnosti potrebné predpísané OOPP. 
7.V čase organizovanej činnosti nie je povolené používať na pitie nepitnú vodu a jesť 
neznáme plody. 
8.  Sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnosti 
pobytu na neznámych a neskúmaných miestach, kúpanie sa v nevyhradených miestach. 
9.  Nosiť bezpečnú obuv 
10. Vo všetkých priestoroch školy ( učebne, ŠJ, WC, kabinety, ihriská, chodby ) udržiavať 
vzorný poriadok. Dozor v triedach vykonávajú určení týždennici a pedag. dozor podľa plánu 
dozoru. 
11. Cez prestávky alebo vyučovacie hodiny sa triedy môžu vetrať len malými oknami. 
Vetranie majú na starosti poverení žiaci. Je zakázané otvárať veľké okná a vykláňať sa z nich. 
Poškodenie okennej tabule treba ihneď hlásiť triednemu učiteľovi. 
12.  Každý žiak sa pohybuje krokom, nikdy nie behom. Pohybuje sa vždy po pravej strane 
komunikácie. Zakazuje sa kĺzať po chodbách a po chodníkoch v areáli školy v zimnom 
období , spúšťať sa dolu zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie, preliezať steny WC. 
13.  Od vstupu do školy až do skončenia vyučovania žiaci nesmú svojvoľne opustiť školu ani 
jej vonkajšie priestory. Počas vyučovania môže žiaka uvoľniť iba vyučujúci alebo triedny 
učiteľ. Oneskorený príchod do školy žiak oznámi vyučujúcemu, resp. triednemu učiteľovi. 
14.  Presuny žiakov na vyučovanie TEV, TSV, HUV, TEH, CUJ zabezpečujú príslušní 
učitelia tak, že žiakov privedú a odvedú do kmeňovej triedy. 
15.  Do odborných učební a kabinetov žiaci vchádzajú len so súhlasom vyučujúceho. V týchto 
priestoroch žiaci pracujú len pod dozorom. Za úrazy a škody v týchto priestoroch zodpovedá 
osoba, ktorá umožnila vstup do priestoru. 
16.  V čase vyučovania nepovinných predmetov a v záujmových krúžkoch pracujú žiaci s 
náradím, prístrojmi a ostatnými pomôckami len za stáleho dozoru vyučujúcich alebo 
vedúceho krúžku. 
17.  Pred každou prácou je vyučujúci povinný prekontrolovať stav používaných predmetov, 
telocvičného náradia, poškodené nedovolí používať, ale nahlási to vedeniu školy.  
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18.  Zakazuje sa manipulovať s ohňom. 
19. Po skončení vyučovania každý vyučujúci starostlivo prezrie opúšťané pracovisko a 
postará sa o odstránenie zistených závad, ktoré by mohli byť príčinou škody (uzavretie vody, 
vypnutie spotrebičov, horiace kahany a pod.). Vyučujúci opúšťa pracovisko posledný. 


