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Pokyny k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre žiakov a učiteľov 

Vnútorný predpis č. 2/2009/pg 

 

Žiaci sa aktívne zúčastňujú na riešení otázok súvisiacich so starostlivosťou, bezpečnosťou a ochranou zdravia 

pri práci. Túto účasť zabezpečujú učitelia školy, vedenie školy v spolupráci s odborovou organizáciou resp. 

zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť (Ing. Ontkovič). 

Žiaci sú v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) povinní: 

- zúčastňovať sa školení, poučení, výcvikov uskutočňovaných školou, triednym učiteľom alebo iným 

zamestnancom školy v záujme zvýšenia BOZP, 

- svoju účasť na osvojení základných povinností na úseku BOZP potvrdiť podpisom, 

- dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení, 

ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, telocvični, v školskej jedálni, laboratóriách, 

odborných učebniach a v školskej budove vôbec a tiež aj na miestach, kde sa uskutočňuje 

organizovaná činnosť žiakov (školské oslavy, kultúrne podujatia, exkurzie, výlety, kurzy na ochranu 

života a zdravia, lyžiarsky výcvik a i.), 

- dodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických zamestnancov, ktorí sú poverení dozorom, 

vedením školských výletov, exkurzií... a ostatnými organizovanými akciami, 

- oznamovať triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi 

nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti žiakov; ide o chyby na 

elektrickom vedení,  v zariadení učební, na telocvičnom náradí atď., 

- používať pri pracovnej činnosti potrebné predpísané ochranné pracovné prostriedky, 

- dodržiavať pitný režim, v čase organizovanej činnosti mimo školy nie je dovolené používať na pitie 

nepitnú vodu, neznáme ovocie a zeleninu, 

- sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnosti, pobytu na 

neznámych a nepreskúmaných miestach,  

- vo všetkých priestoroch školy (učebne, chodby, WC, šatne) udržiavať vzorný poriadok, 

- cez prestávky alebo vyučovacie hodiny otvoriť okná, je prísne zakázané vykláňať sa z nich, poškodenie 

okennej tabule treba ihneď hlásiť triednemu učiteľovi, 

- každý žiak sa pohybuje krokom, nikdy nie behom; pohybuje sa vždy po pravej strane komunikácie; je 

zakázané spúšťať sa dole zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie, 

- od vstupu do školy až do skončenia vyučovania žiaci nesmú svojvoľne opustiť školu; počas vyučovania 

môže žiaka uvoľniť len triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti náhradný triedny učiteľ alebo zástupkyňa 

riaditeľky školy, 

- do telocvične, odborných učební žiaci vchádzajú len so súhlasom vyučujúceho, vyčkajú na chodbe na 

vyučujúceho až do jeho príchodu; v týchto priestoroch žiaci pracujú len pod dozorom vyučujúceho; za 

úrazy a škody v týchto priestoroch zodpovedá osoba, ktorá umožnila vstup do priestoru, 

- v čase vyučovania nepovinných predmetov a v záujmových krúžkoch pracujú žiaci s náradím, prístrojmi 

a ostatnými pomôckami len za stáleho dozoru vyučujúceho; pred každou prácou je vyučujúci povinný 

prekontrolovať stav používaných predmetov a náradia; poškodené predmety alebo náradie nedovolí 

používať a postará sa o nápravu, 



- po skončení vyučovania, každý vyučujúci starostlivo prezrie opúšťané pracovisko alebo kabinet a 

postará sa o odstránenie zistených nedostatkov, ktoré by mohli byť príčinou škody (uzavretie vody, 

vypnutie spotrebičov...). Vyučujúci opúšťa pracovisko posledný. 

 

 

V Snine 28.08.2009 

 

 

Vypracovala: PhDr. Viera Hulmiková    Schválila: RNDr. Iveta Lazorová 

      zástupkyňa              riaditeľka školy 
 

 

 

 

 

 


