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Príloha č. 1 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE FYZIKY 

 

Odborné učebne sú určené na výučbu predmetu fyzika. Je vybavená: laboratórnymi stolmi, 

dataprojektorom, počítačovou technikou, elektrickým rozvodom, učebnými pomôckami. 

 

V odbornej učebni fyziky platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

 

 

1. Žiaci do učebne vstupujú len na pokyn vyučujúceho. 

2. S učebnými pomôckami smú žiaci manipulovať iba s dovolením vyučujúceho. 

3. Akékoľvek chyby na prístrojoch, prípadne na zariadení učebne, treba ihneď ohlásiť vyučujúcemu. 

4. Žiaci sú zodpovední za pomôcky s ktorými pracujú, zaobchádzajú s nimi opatrne. 

5. Úmyselnú alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobenú škodu sú povinní nahradiť. 

6. Na každé laboratórne meranie sa žiak vopred písomné pripraví. Počas merania rešpektuje pokyny 

vyučujúceho a vykonáva len tie činnosti, ktoré mu boli zadané. 

7. Pri práci je každý žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby nepoškodzoval svoje 

zdravie, ani zdravie svojich spolužiakov. 

8. Elektrické obvody môžu žiaci zapájať len podľa pripravenej schémy. Zdroj napätia smie žiak 

pripájať až vtedy, keď el. obvod skontroloval vyučujúci. 

9. Žiaci sa nikdy nesmú dotýkať neizolovaných vodičov. 

10. Pri akejkoľvek nehode spôsobenej el. prúdom treba ihneď odpojiť zdroj napätia. 

11. Na hasenie požiaru, ktorý vznikol od el. prúdu sa smie použiť len vhodný druh hasiaceho pristroja 

(je k dispozícii v kabinete). 

12. Po skončení laboratórnej práce je každý žiak povinný uložiť pomôcky na svoje miesto a zanechať 

ich v čistote. 

13. Pred odchodom z učebne si každý žiak uprace svoje pracovne miesto a zasunie stoličku. Po 

poslednej vyučovacej hodine stoličku vyloží na stôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE CHÉMIE 

 

Odborná učebňa je určené na výučbu predmetu chémia. Je vybavená: laboratórnymi stolmi, 

počítačom s dataprojektorom, spätným projektorom, učebnými pomôckami. 

 

V odbornej učebni chémie platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

 

1. Odborná učebňa chémie má žiacku časť – učebňu a časť pre vyučujúceho – kabinet. 

2. Žiaci sa združujú iba v časti určenej pre žiakov, v učebni, pod dozorom vyučujúceho. 

3. Žiaci vstupujú do laboratória len na pokyn vyučujúceho. 

4. V laboratóriu, na pracovných stoloch, na dlážke, treba udržiavať vzornú čistotu a poriadok. 

5. Pre začatím laboratórneho cvičenie žiaci oznámia vyučujúcemu zistené nedostatky 

6. Chemické potreby ako sklo, nádoby, chemikálie môžu žiaci donášať z chemického kabinetu iba 

za dozoru učiteľa, ktorý dbá prísne na dodržiavanie zásad, t.j. aj umývanie chemického skla a 

znečistených nádob vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa. 

7. Chemikálie pre pokusy pripravuje výlučne učiteľ. Žiaci ich môžu iba preniesť do učebne, aj to 

pod dozorom učiteľa. 

8. Žiaci vykonávajú iba tie úkony a práce, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti prípustné. 

9. Žiaci musia byt podrobne oboznámení s prácami, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti 

1. prípustné. 

10. Učebňa pripravená na laboratórne práce z chémie musí byt vždy riadne uzamknutá. 

11. Všetky chemikálie musia byt riadne uzamknuté v chemickom kabinete. 

12. Počas neprítomnosti kvalifikovaného učiteľa chémie sa pokusy v učebni chémie nesmú 

vykonávať /ani pri prechodnom zastupovaní nekvalifikovaným učiteľom/. 

13. V odbornej učebni je zakázané jesť, uschovávať jedlo v laboratórnych stoloch a piť 

z laboratórnych nádob. 

 

Bezpečnostné zásady pri práci v chemickej učebni 

1. Žiaci musia byt trvale pri svojej práci a nesmú bezdôvodne odchádzať zo svojho miesta. 

2. Každý žiak sa venuje pridelenej úlohe. Počas laboratórneho cvičenia sa zakazuje hlasno hovoriť, 

pokrikovať, obťažovať spolužiakov zbytočnými otázkami. 

3. Žiak môže opustiť pracovisko iba so súhlasom vyučujúceho, nie je dovolené prechádzať k iným 

pracovným stolom. 

4. Žiaci nesmú meniť postup určený učiteľom a o každej zmene počas reakcie pri pokusoch, ak 

nezodpovedá normálnemu priebehu, musia podať učiteľovi správu. 

5. Zakazuje sa robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané. 

6. Pri práci žiaci používajú predpísané ochranné prostriedky. 

7. 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, nezhromažďovať na stole 

nepotrebné veci. (pomôcky musia byt čisté a bezchybné), 

e) dlhšie vlasy si upraviť (napr. zapnutím, stiahnutím gumičkou). 

8. Zakazuje sa svojvoľne a nezodpovedne manipulovať s plynom, vodou a elektrickým prúdom. 



 

Práca s chemickými látkami 

1. šetrná spotreba chemických látok znižuje nebezpečenstvo a náklady, 

2. pri otváraní fliaš s chemikáliami nesmie otvor smerovať do tváre, 

3. fľašu hneď po otvorení uzavrieť, 

4. chemické látky nikdy NEOCHUTNÁVAŤ, 

5. nepoužívať chemikálie z neoznačených nádob, 

6. nezamieňať zátky na reagenčných roztokoch, tým by sa znehodnotil obsah reagenčnej fľaše, 

7. pri ovoniavaní chemických látok rukou nasmerovať závan k nosu a vdychovať opatrne, 

8. sklené rúrky a teplomery zasúvať do otvorov v korkových alebo gumových zátkach pomalým 

špirálovým pohybom (kĺzavosť sa môže zlepšiť glycerolom alebo mydlovou vodou), 

9. skúmavku s kvapalinou pri jej zohrievaní držať tak, aby otvor smeroval do priestoru, kde sa 

nenachádzajú žiadne osoby (skúmavku plniť najviac do polovice), 

10. pracovať sústredene a opatrne, najmä s kvapalnými žieravinami a horľavinami, nepozornosť 

zapríčiňuje nehody. 

11. 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. 

12. O výsledkoch svojej práce napíše žiak doma čitateľne perom laboratórny protokol. 

13. Pri vzniku požiaru sa na hasenie zásadne používa piesok alebo hasiaci prístroj. 

14. Každý raz, predovšetkým poranenie očí, treba ihneď hlásiť vyučujúcemu. Ak striekne do oka 

niekomu žieravina, treba mu ihneď vymyť oko prúdom tečúcej vody a odviesť k lekárovi. Ak 

žieravina vystrekne na pokožku, musí sa pokožky  ihneď utrieť handrou, opláchnuť vodou 

a natrieť vazelínou. Poliate šatstvo sa neutralizuje príslušným roztokom a vyperie sa vo vode. 

15. Každý žiak vstupujúci do chemického laboratória musí poznať laboratórny poriadok a musí ho aj 

dodržiavať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE GEOGRAFIE 

 

Odborné učebne sú určené na výučbu predmetu geografia. Je vybavená: dataprojektorom, 

interaktívnou tabuľou. 

 

V odbornej učebni geografie platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

 

1. Žiaci prichádzajú do učebne tesne pred začiatkom hodiny. 

2. V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok. 

3. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne. 

4. V učebni sa nesmie jesť, znečisťovať priestory učebne. 

5. Žiakom sa zakazuje: 

a. manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho, 

b. dotýkať sa vystavených predmetov. 

6. Žiak je povinný vziať si so sebou do učebne zošit a učebné pomôcky. 

7. Pre odchodom z učebne si každý žiak uprace miesto, zasunie (po poslednej hodine vyloží) 

stoličku. Službukonajúci žiak zotrie tabulu a pomôže učiteľovi s pomôckami. 

8. Učebňu žiaci opúšťajú po skončení hodiny, zbytočne sa v nej nezdržiavajú. Učiteľ je povinný 

učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 4 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE BIOLÓGIE 

 

Odborná učebňa je určená na výučbu predmetu biológia. Je vybavená: počítačom s dataprojektorom, 

reproduktormi, učebnými pomôckami z biológie, elektrónovým mikroskopom. 

 

V odbornej učebni biológie platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

 

1. Žiaci prichádzajú do učebne tesne pred začiatkom hodiny. 

2. V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok. 

3. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne. 

4. V učebni sa nesmie jesť, znečisťovať priestory učebne. 

5. Žiakom sa zakazuje: 

a) manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho, 

b) dotýkať sa vystavených predmetov. 

6. Žiak je povinný vziať si so sebou do učebne zošit a učebného pomôcky. 

7. Pre odchodom z učebne si každý žiak uprace miesto, zasunie (po poslednej hodine vyloží) 

stoličku.  Službukonajúci žiak zotrie tabulu a pomôže učiteľovi s pomôckami. 

8. Učebňu žiaci opúšťajú po skončení hodiny, zbytočne sa v nej nezdržiavajú. Učiteľ je povinný 

učebňu uzamknúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CVIČNEJ KUCHYNE 

 

Cvičná kuchyňa (ďalej len „kuchynka“) je zariadenie určené na praktické vyučovanie zamerané na 

všetky činnosti súvisiace s varením, samotné varenie, stolovanie. Varenie prevádzkujú žiaci, dohľad 

nad nimi vykonáva vyučujúci učiteľ. 

 

Vstup do kuchynky 

1. Pred vstupom do cvičnej kuchyne čakajú žiaci vyučujúceho učiteľa (ďalej len „učiteľ“) v určenej 

triede prezlečení do pracovného odevu, s upravenými vlasmi. 

2. Do cvičnej kuchyne odchádzajú žiaci disciplinovane, výhradne pod vedením a v sprievode učiteľa. 

3. Otváranie a zatváranie cvičnej kuchyne vykonáva výhradne učiteľ. 

 

Povinnosti žiakov 

Žiaci sú povinní: 

1. Pri všetkých činnostiach vykonávaných v kuchynke sa riadiť príkazmi učiteľa (vrátane riadenia sa 

postupmi prípravy pokrmov a výberu pracovných pomôcok presne podľa pokynov učiteľa). 

2. Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. 

3. Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke zachovávať pracovnú a osobnú hygienu. 

4. Dodržiavať zásady slušného stolovania riadené vyučujúcim (pri stolovaní používať prinesené 

obrusy, podložky pod taniere a obrúsky, ku konkrétnemu jedlu používať adekvátne príbory, taniere, 

šálky a poháre...) 

5. Šetrne a bezpečne zaobchádzať s elektrickými spotrebičmi a vodou, a to výhradne po vedením 

učiteľa. Každý žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou, 

nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia. 

6. Na výkon kuchárskej činnosti priniesť do kuchynky v deň a hodinu vyučovania všetky potrebné 

suroviny na prípravu pokrmov, pričom ich výber je založený na pokynoch vyučujúceho. 

7. Na výkon stolovacej činnosti priniesť do kuchynky v deň a hodinu vyučovania všetky potrebné 

predmety určené ku konkrétnemu druhu stolovania, vopred určenému vyučujúcim. 

8. Všetky suroviny na prípravu pokrmov a predmety k stolovania obstarať a hradiť z vlastných 

finančných prostriedkov 

9. Po skončení práce umyť riad a kuchynské náradie a odložiť na pôvodné miesto. Na odpadky 

používať určenú nádobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POČÍTAČOVEJ UČEBNE A TABLETOVEJ 

UČEBNE 

 

Odborné učebne sú určené na výučbu predmetu informatika. Je vybavená: počítačmi, 

dataprojektorom, v tabletovej učebni sa nachádza aj interaktívna tabuľa. 

 

V odbornej učebni  platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

 

A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRI PRÁCI S POČÍTAČMI 

 

Žiak má právo: 

1. Vstupovať do učebne len s pedagogickým pracovníkom, alebo na jeho pokyn. 

2. Využívať všetky zariadenia učebne spôsobom na to určeným len so súhlasom vyučujúceho. 

3. Používať PC počas akýchkoľvek vyučovacích hodín aj v mimo vyučovacom čase len v sprievode 

vyučujúceho. 

 

Žiak je povinný: 

1. Vchádzať do učebne v prezuvkách. 

2. Do učebne vstupovať len s pomôckami podľa pokynov pedagóga. 

3. Vždy pred začatím práce skontrolovať svoje pracovisko, každú poruchu a chybu hlásiť 

vyučujúcemu. 

4. Šetrne sa správať k zariadeniu v učebni. 

5. Počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne, pokiaľ vyučujúci neurčí výnimku. 

6. Používať na názvy vlastných priečinkov a súborov svoje priezvisko a meno, vlastné súbory ukladať 

do svojho priečinku na to určeného. 

7. Dbať na to, aby v priečinku boli uložené len potrebné súbory na výučbu. Nepotrebný obsah 

pravidelne mazať. Po skončení vlastnej práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu. 

8. Dodržiavať prevádzkový poriadok učebne a pravidlá bezpečnosti pri práci s PC. 

9. Správať sa pokojne a ticho, aby nevyrušoval ostatných pracujúcich žiakov. 

 

Žiakom je zakázané: 

1. V učebni sa nesmú používať vlastné nosiče dát (USB, CD, MP3), pokiaľ to vyučujúci neurčí inak. 

2. Meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku mimo vlastného adresára. 

3. Svojvoľne rušiť a vytvárať nové priečinky na pevnom disku. 

4. Bez súhlasu pedagóga inštalovať akýkoľvek softvér. 

5. Meniť nastavenia ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy. 

6. Sťahovať dáta z internetu bez povolenia učiteľa. 

7. Používať „chat“ a hrať hry počas vyučovacej hodiny. 

8. Prenášať cez sieť nevhodné súbory. 

9. Jest a piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón počas hodiny. 

10. Pri poškodení príslušenstva počítača (software, hardware) sa ihneď spíše zápis 

o poškodení, vyčíslenú škodu uhrádza žiak. 

11. Dotýkať sa poškodených vodičov a nechránených častí počítača. 

 

Správca Počítačovej učebne/vyučujúci informatiky si vyhradzuje právo: 

1. Zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku. 

2. V priebehu školského roka tento poriadok meniť a dopĺňať. 

 

 

 

 

 



Príloha č. 7 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ DIELNE (kovodielňa, drevodielňa) 

 

Odborné učebne sú určené na výučbu predmetu technická výchova. Je vybavená: pracovnými 

stolmi, učebnými pomôckami. 

 

V školskej dielni platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok 

 

1. Žiaci vstupujú do dielne len v sprievode vyučujúceho. Na vyučujúceho čakajú pred triedou 

alebo sa riadi podľa pokynov vyučujúceho.  

2. Pred výučbou zaujmú miesto pri pracovných stoloch a nevzďaľujú sa z pracovného miesta, 

nebehajú po dielni a neohrozujú tým spolužiakov. V žiadnom prípade žiak nepoužije náradie 

proti spolužiakovi a neohrozuje jeho zdravie a bezpečnosť. 

3. Riadia sa pokynmi vyučujúceho. Pracujú s prideleným materiálom a určeným náradím a 

nástrojmi šetrne a bezpečne. Náradie a nástroje neberú bez dovolenia vyučujúceho z iných 

pracovných stolov, ani z odkladacích a úložných priestorov v dielni. 

4. Žiaci rešpektujú pokyny vyučujúceho. Vyučujúci je povinný pred každým pracovným úkonom 

upozorniť na riziká pracovného úkonu a vysvetliť zásady bezpečného správania sa a konania. 

Akékoľvek poranenie je žiak povinný ihneď nahlásiť vyučujúcemu. 

5. Nepoškodzujú vybavenie dielní. Akékoľvek poškodenie hlásia vyučujúcemu. V prípade 

úmyselného poškodenia žiak škodu nahradí. 

6. Pri práci používajú pracovný plášť alebo vhodné oblečenie a pracovné prostriedky určené 

vyučujúcim, (napr. ochranné okuliare) dodržiavajú základné hygienické pravidlá. Rešpektujú 

bezpečnostné pokyny učiteľa pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom:   

- ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak 

nezranil seba ani spolužiaka 

- pri práci s farbami, lakmi moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom 

okne a po práci je povinný si dôkladne umyť ruky 

7. S elektrickými prístrojmi pracujú len so súhlasom vyučujúceho po predchádzajúcom poučení a 

pri prísnom dodržiavaní pokynov vyučujúceho. 

8. Po skončení prác je žiak povinný odovzdať náradie vyučujúcemu a upratať za sebou pracovný 

stôl. 

9. Do priestorov dielne je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok. 

10. V priestoroch dielní je zakázané jest, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné návykové látky. 

11. Pred začiatkom práce sú žiaci povinní dlhšie vlasy si upraviť. (napr. zapnutím, stiahnutím 

gumičkou. 

12. V priestoroch dielní je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a zasahovať do elektrických 

rozvodov. 

13. Je zakázané odnášať náradie, materiál zo školskej dielne. 

14. Vyučujúci je povinný po skončení výučby skontrolovať pracovisko,  a odviesť žiakov 

k šatniam.  

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 8 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE ANGLICKÉHO 

JAZYKA 

 

Odborné učebne sú určené na výučbu predmetu  anglický jazyk. Je vybavená: školskými lavicami 

so zabudovanými slúchadlovými zariadeniami, učiteľským komunikačným pultom, interaktívnou 

tabuľou, notebookom s dataprojektorom. 

 

V odbornej učebni anglického jazyka platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok 

 

1. Žiaci vstupujú do učebne len v sprievode vyučujúceho. Na vyučujúceho čakajú pred triede 

alebo sa riadia podľa pokynov vyučujúceho, 

2. využívajú zariadenia učebne, audiovizuálnu techniku spôsobom na to určeným a len za 

prítomnosti vyučujúceho, 

3. na začiatku skontrolujú svoje "pracovisko" - každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť 

nahlásia vyučujúcemu, 

4. v učebni sa nesmie jesť, znečisťovať priestory učebne, 

5. neukladajú na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre 

prácu (tašky, časti odevu, desiata, mobil,...) 

6. nemanipulujú s audiovizuálnou technikou, zariadeniami IKT a iným zariadením učebne bez 

povolenia a dozoru vyučujúceho, 

7. nesmú poškodzovať a ničiť zariadenie učebne, 

8. úmyselné poškodenie vecí nahradí ten žiak, ktorý škodu spôsobil, 

9. odpadky sa odhadzujú do nádoby na to určenej, 

10. pred opustením učebne žiaci zodpovední za poriadok triedy očistia tabuľu a skontrolujú 

poriadok v učebni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 9 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ  UČEBNE NEMECKÉHO 

JAZYKA 
Odborná učebňa je určené na výučbu predmetu  nemecký jazyk. Je vybavená: počítačom 

s dataprojektorom. 

 

V odbornej učebni nemeckého jazyka platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok 

 

1. Žiaci vstupujú do učebne len v sprievode vyučujúceho. Na vyučujúceho čakajú v triede alebo 

sa riadia podľa pokynov vyučujúceho.  

2. využívajú zariadenia učebne, audiovizuálnu techniku spôsobom na to určeným a len za 

prítomnosti vyučujúceho, 

3. v učebni sa nesmie jesť, znečisťovať priestory učebne, 

4. neukladajú na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre 

prácu (tašky, časti odevu, desiata, mobil,...), 

5. nesmú poškodzovať a ničiť zariadenie učebne, 

6. úmyselné poškodenie vecí nahradí ten žiak, ktorý škodu spôsobil, 

7. odpadky sa odhadzujú do nádoby na to určenej, 

8. pred opustením učebne žiaci zodpovední za poriadok triedy očistia tabuľu a skontrolujú 

poriadok v učebni. 

9. po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci vyložia stoličky na lavice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.10  PREVÁDZKOVÝ PORIADOK TELOCVIČNE 

 

Telocvične  a vonkajšie priestory určené na telovýchovu a šport pri základnej škole sú objekty 

slúžiace na plnenie učebných osnov v oblasti telesnej  a športovej výchovy a rozvíjanie fyzickej 

zdatnosti žiakov. Zameranie cvičení: v predpoludňajších hodinách počas vyučovania telesnej a 

športovej výchovy sa v telocvični vyučujú loptové hry, gymnastika, atletika, rôzne pohybové hry, 

posilňovacie a akrobatické cvičenia. Mimo vyučovania slúžia na športové krúžky, rekreačný šport 

a športové aktivity občanov mesta Tornaľa. 

Pokyny, obmedzenia a zákazy 

1. Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 

2. Vstup do telocvične je dovolený len pod dozorom vyučujúceho alebo s ich súhlasom 

3. Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TSV a pri inej športovej činnosti cvičebný úbor. 

4. Za súčasť športového úboru sa nepovažuje: košeľa, blúzka, sveter, pančuchové nohavice, 

spodky, podkošieľka, nátelník, papuče, šľapky, topánky, ortopedická obuv a podobne. 

5. Športový úbor pozostáva z trenírok, bavlneného trička či tielka, bavlnených alebo vlnených 

ponožiek a športovej obuvi. 

6. V chladnejších mesiacoch možno použiť teplákovú súpravu alebo jej časti, návleky na členky, 

kolená, lakte a zápästia. V teplom počasí je povolené používať potítka na zápästí, čelenku proti 

potu. 

7. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť 

stiahnuté gumičkou. 

8. V prípade, že žiak nemá predpísaný cvičebný úbor, musí byť vykázaný zo športovej činnosti, 

kým si úbor nedá do predpísaného poriadku.  

9. Žiaci sa v šatniach, na chodbe, v telocvični, na ihrisku správajú disciplinovane, nie sú 

neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, telocvične a 

športovísk. V šatniach, na chodbe i na vonkajších priestoroch určených na šport je počas 

prestávok zakázané behať, naháňať sa a strkať do spolužiakov. Chlapcom je zakázaný vstup do 

dievčenskej šatne a naopak. 

10. Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, pri 

gymnastických a iných cvičeniach, aerobiku, turistike sú povinní dodržiavať rady, pokyny a 

upozornenia vyučujúceho. 

11. Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením 

vyučujúceho alebo podľa jeho pokynov. 

12. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom jeho trieda športuje, je povinný 

pred odchodom oznámiť to vyučujúcemu. Tak isto oznámi aj svoj návrat. 

13. Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú žiaci povinní ihneď hlásiť. 

14. Každý úraz vyučujúci ihneď zapíše do knihy úrazov a do štyroch dní / ak trvá neprítomnosť žiaka 

na vyučovaní viac ako 3 dni / vyplní záznam o úraze. 

15. Pri úraze sú žiaci pod vedením vyučujúceho povinní poskytnúť postihnutému prvú pomoc. 

16. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, vždy vyučujúci pred vyučovacou hodinou uzamkne šatňu 

a pred koncom hodiny ju príde otvoriť. 

17. Žiaci nesmú zapínať a vypínať elektrické vypínače. 

18. V priestoroch školy, šatní, telocvične a ihrísk je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov a 

iných omamných látok. 

19. Pri riadení telovýchovného procesu ( vo všetkých formách)  sa učiteľ nevzďaľuje z objektu, 

z priestorov cvičenia, v ktorom sa koná (telocvičňa, ihrisko) ak ho z nevyhnutnej príčiny musí 

opustiť, je povinný zabezpečiť pedagogický dozor alebo aspoň prerušiť akúkoľvek 

telovýchovnú aktivitu žiakov. 

 



Žiaci majú prísne zakázané 

 

1. Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä hojdanie sa 

na kruhoch, preskakovanie švédskej debny, hojdanie sa na lane, šplhanie sa na lane a tyči, lezenie 

na závesné rebríky, cvičenie na kladine, skoky na žinenky bez pokynov, pomoci a záchrany 

vyučujúceho. 

 

PRÍSNE SA ZAKAZUJE: 

lezenie po basketbalových konštrukciách, vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, 

lezenie a vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky, 

fajčenie a používanie alkoholických nápojov a iných omamných látok. Tento zákaz platí aj pri 

akciách organizovaných mimo školských podujatí, ako aj pri podujatiach organizovaných 

zriaďovateľom, 

žuvať žuvačky 

zdržiavať sa v športových objektoch mimo vyučovania bez dozoru osoby staršej ako 18 rokov, 

 

2. Žiaci na hodinách TSV nesmú jesť, túto činnosť vykonávajú počas prestávok mimo športovísk. 

3. Žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetov TSV a skladu, svojvoľne si brať lopty 

a iné športové náradie. 

4. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz nemôžu na hodine TSV cvičiť, túto okolnosť preukážu na 

začiatku hodiny lekárskym potvrdením alebo ospravedlnením od rodičov. Podľa pokynov 

vyučujúceho sú povinní pomáhať pri zapisovaní výkonov, meraní alebo pri inej činnosti. 

Menštruácia nie je dôvod na oslobodenie z vyučovacej hodiny. 

5. Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu či úraz niektorej časti tela, donesú o tomto lekárske 

potvrdenie. Na hodinách TSV budú vykonávať len primerané cvičenia adekvátne ich telesnému 

stavu. Ak je TSV prvou alebo poslednou vyučovacou hodinou, môže žiak oslobodený od TSV 

rozhodnutím riaditeľky školy prísť na 2 vyučovaciu hodinu, resp. odísť domov. 

  



Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov 

zariadenia 
 

Návštevníci a zamestnanci zariadenia sa môžu zdržiavať v telocvični a na plochách určených na 

telovýchovu a šport len na základe dohody o nájme týchto priestorov, ktorú uzatvárajú s 

prenajímateľom, t.j. so základnou školou. Evidenciou nájomných zmlúv a dohľadom na dodržiavaní 

podmienok nájmu je poverený riaditeľkou školy. 

 

Pre návštevníkov a zamestnancov zariadenia platia nasledovné podmienky užívania telocvične a 

vonkajších priestorov určených na telovýchovu a šport: 

1. Nájomca je oprávnený prenajatý majetok používať obvyklým spôsobom tak, aby nezhoršoval 

technický a funkčný stav prenajatého majetku, pričom je povinný správať sa podľa podmienok 

prenajímateľa, v súlade s pravidlami a poriadkom školy. 

2. Poriadok v prenajatých priestoroch si zabezpečuje nájomca sám. 

3. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy na ochranu majetku, životného 

prostredia, prírody, vodných zdrojov. Pri porušovaní tohto záväzku je nájomca povinný znášať 

vzniknuté škody. 

4. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať všetky hygienické predpisy, všeobecne záväzné predpisy o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy protipožiarnej a ekologickej ochrany. 

5. Nájomca umožní prenajímateľovi na požiadanie vykonať kontrolu dodržiavania podmienok 

nájmu. 

6. Nájomca je povinný po skončení platnosti dohody o nájme uviesť na vlastné náklady priestory 

do pôvodného stavu s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu, a to v prípade, pokiaľ sa s 

prenajímateľom nedohodol inak. 

7. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má 

urobiť prenajímateľ na vlastné náklady a je povinný umožniť prenajímateľovi vykonanie týchto 

opráv. 

8. Vstup do prenajatých priestorov majú len osoby poverené nájomcom, ktorí sú povinní 

rešpektovať predpisy na ochranu majetku i zdravia/ prezúvať sa do športovej obuvi vhodnej do 

telocvične, používať len halové plstené lopty, zanechať po sebe poriadok, dodržiavať pri 

príchode a odchode časový harmonogram dohodnutý s prenajímateľom a nezdržiavať sa mimo 

tohto času v areáli školy/ 

9. Návštevníci nájomcu môžu vstupovať do prenajatých priestorov len v sprievode nájomcu, 

prípadne v sprievode jeho zamestnanca so súhlasom prenajímateľa. 

10. Prenajímateľ nájomcovi poskytne priestory náraďovne na uskladnenie športového náradia, 

pričom nájomca môže používať aj športové náčinie uložené v týchto priestoroch za predpokladu, 

že zabezpečí šetrné zaobchádzanie so zverenými športovými prostriedkami, alebo ich opravu či 

nákup pri poškodení. 

11. Je zakázané najmä hojdanie sa na kruhoch, hojdanie sa na lane, lezenie na závesné rebríky, 

lezenie po basketbalových konštrukciách, vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, lezenie a 

vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky. 

12. Je zakázané fajčenie a používanie alkoholických nápojov a iných omamných látok. Tento zákaz 

platí aj pri akciách organizovaných mimo školských podujatí, ako aj pri podujatiach 

13. organizovaných zriaďovateľom. 

14. Pri podozrení na požívanie alkoholu v uvedených priestoroch, budú návštevníci z nich vykázaní 

15. Zdržiavať sa v športových objektoch mimo vyučovania bez dozoru osoby staršej ako 18 rokov. 

 

 

Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať Prevádzkový poriadok telocvične. 

 

 



Príloha č.11  PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ODBORNEJ UČEBNE GYMNASTIKY 

 

Odborná učebňa je určená na výučbu predmetu telesná výchova. Slúži na relaxačné, statické, 

posilňovacie, kondičné cvičenia. 

 

V gymnastickej učebni platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok.  

 

1. Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 

2. Vstup do telocvične je dovolený len pod dozorom vyučujúceho alebo s ich súhlasom 

3. Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TSV a pri inej športovej činnosti cvičebný úbor. 

4. Za súčasť športového úboru sa nepovažuje: košeľa, blúzka, sveter, pančuchové nohavice, 

spodky, podkošieľka, nátelník, papuče, šľapky, topánky, ortopedická obuv a podobne. 

5. Športový úbor pozostáva z trenírok, bavlneného trička či tielka, bavlnených alebo vlnených 

ponožiek a športovej obuvi. 

6. V chladnejších mesiacoch možno použiť teplákovú súpravu alebo jej časti, návleky na členky, 

kolená, lakte a zápästia. V teplom počasí je povolené používať potítka na zápästí, čelenku proti 

potu. 

7. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť 

stiahnuté gumičkou. 

8. V prípade, že žiak nemá predpísaný cvičebný úbor, musí byť vykázaný zo športovej činnosti, 

kým si úbor nedá do predpísaného poriadku.  

9. Žiaci sa v šatniach, na chodbe, v telocvični, na ihrisku správajú disciplinovane, nie sú 

neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, telocvične a 

športovísk. V šatniach, na chodbe i na vonkajších priestoroch určených na šport je počas 

prestávok zakázané behať, naháňať sa a strkať do spolužiakov. Chlapcom je zakázaný vstup do 

dievčenskej šatne a naopak. 

10. Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, pri 

gymnastických a iných cvičeniach, aerobiku, turistike sú povinní dodržiavať rady, pokyny a 

upozornenia vyučujúceho. 

11. Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením 

vyučujúceho alebo podľa jeho pokynov. 

12. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom jeho trieda športuje, je povinný 

pred odchodom oznámiť to vyučujúcemu. Tak isto oznámi aj svoj návrat. 

13. Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú žiaci povinní ihneď hlásiť. 

14. Každý úraz vyučujúci ihneď zapíše do knihy úrazov a do štyroch dní / ak trvá neprítomnosť žiaka 

na vyučovaní viac ako 3 dni / vyplní záznam o úraze. 

15. Pri úraze sú žiaci pod vedením vyučujúceho povinní poskytnúť postihnutému prvú pomoc. 

16. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, vždy vyučujúci pred vyučovacou hodinou uzamkne šatňu 

a pred koncom hodiny ju príde otvoriť. 

17. Žiaci nesmú zapínať a vypínať elektrické vypínače. 

18. V priestoroch školy, šatní, telocvične a ihrísk je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov a 

iných omamných látok. 

19. Pri riadení telovýchovného procesu ( vo všetkých formách)  sa učiteľ nevzďaľuje z objektu, 

z priestorov cvičenia, v ktorom sa koná (telocvičňa, ihrisko) ak ho z nevyhnutnej príčiny musí 

opustiť, je povinný zabezpečiť pedagogický dozor alebo aspoň prerušiť akúkoľvek 

telovýchovnú aktivitu žiakov. 

20. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne. 

 

 

 

 



Žiaci majú prísne zakázané 

 

PRÍSNE SA ZAKAZUJE: 

fajčenie a používanie alkoholických nápojov a iných omamných látok. Tento zákaz platí aj pri 

akciách organizovaných mimo školských podujatí, ako aj pri podujatiach organizovaných 

zriaďovateľom, 

žuvať žuvačky 

zdržiavať sa v športových objektoch mimo vyučovania bez dozoru osoby staršej ako 18 rokov, 

 

1. Žiaci na hodinách TSV nesmú jesť, túto činnosť vykonávajú počas prestávok mimo športovísk. 

2. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz nemôžu na hodine TSV cvičiť, túto okolnosť preukážu na 

začiatku hodiny lekárskym potvrdením alebo ospravedlnením od rodičov. Podľa pokynov 

vyučujúceho sú povinní pomáhať pri zapisovaní výkonov, meraní alebo pri inej činnosti. 

Menštruácia nie je dôvod na oslobodenie z vyučovacej hodiny. 

3. Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu či úraz niektorej časti tela, donesú o tomto lekárske 

potvrdenie. Na hodinách TSV budú vykonávať len primerané cvičenia adekvátne ich telesnému 

stavu. Ak je TSV prvou alebo poslednou vyučovacou hodinou, môže žiak oslobodený od TSV 

rozhodnutím riaditeľky školy prísť na 2 vyučovaciu hodinu, resp. odísť domov. 

 

 

 

 


