
 

 

Súkromná základná škola, Ulica B. Nemcovej 1, Lučenec 

 

Prevádzkový poriadok školy 

 

 

Vypracoval: Ing. Ivan Šagát  ( zriaďovateľ školy)       

 dňa: 30.7. 2021 

 

 

Schválil:  PaedDr. Gabriela Šagátová    dňa: 2.8. 2021 

 

 

1. Identifikačné údaje 

Názov zariadenia:   Súkromná základná škola 

Adresa školy:   Ulica B. Nemcovej 1, 984 03 Lučenec 

Kontakt:   telefón: 0908 389 420 

    e-mail: riaditel@szsoskar.sk 

IČO:                                       53887824 

DIČ:                                       2121534459 

Forma právnej subjektivity: nezisková organizácia 

Prevádzkovateľ ( zriaďovateľ školy):      RETEX, s.r.o. 

Adresa zriaďovateľa : Pivničný rad 12 

                                    984 01 Lučenec  

Druh zariadenia: Základná škola a Školský klub detí ako jej súčasť 

 

Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita zariadenia): 

 

Škola má k dispozícii 2 teoretické učebne (63,26 m
2
 a 61,44 m

2
) s celkovou plochou 124,7 

m
2
, čo zodpovedá maximálnemu počtu žiakov 28. 

Ďalej sú k dispozícii nasledujúce priestory na vyučovanie a potreby žiakov:  

- Učebňa s tabletmi pre  členené vyučovacie hodiny (rozširujúce vyučovanie) 

- Kancelária – pre pedagógov a personálny úsek 

- WC chlapci – 3 WC, 4 pisoáre, 3 umývadlá;  

- WC dievčatá – 3 WC, 3 umývadlá. 
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Na vyučovanie hodín telesnej výchovy sa využíva telocvičňa prenajímateľa s plochou 480 m
2 

a vonkajší areál, kde je trávnaté ihrisko s plochou približne 800 m
2
.  

 

2. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 

Realizuje sa v škole v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou 

MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, Štátnym 

vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie ISCED 1 neskôr aj ISCED 2 a školským 

vzdelávacím programom (ŠkVP). 

 

Začiatok vyučovania je o 8.00 h, max. koniec o 14.45 h (7.VH) 

Prevádzka v Súkromnom školskom klube (SŠKD) je denne od 6:30 h. do 7.50 h. a  

od 12:05 h. do 16.30 h. Obed pre žiakov 1.stupňa je zabezpečený v čase  5.VH  

od 12.05h. -13.05h.  

V prípade potreby a požiadavky rodiča vychovávateľ ostáva so žiakom až do 17.00 h. 

 

Režim prestávok je nasledovný  –  0. hodina             7.50- 8.20(komunita s tr.učiteľom) 

     1. hodina  8:25 – 9:10 

     2. hodina  9:30 – 10:15 

     3. hodina  10:25 – 11:10 

     4. hodina  11:20 – 12:05 

     5. hodina             12:15--13:00(obedňajšia prestávka) 

     6. hodina  13:05 – 13:50 

7. hodina  14:00 – 14:45 

 

Pri zostavovaní rozvrhu hodín sme prihliadali na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni 

a v týždni, s využitím pomôcky číselných kódov obťažnosti jednotlivých predmetov. 

 

Popoludnie je určené na oddych žiakov, mimoškolskú činnosť a na záujmovú činnosť 

organizovanú v SŠKD a organizuje sa podľa vypracovaného Výchovného programu . 

Za zostavenie rozvrhu hodín a režimu prestávok zodpovedá riaditeľ školy. 

 

Každá trieda je vybavená dostatočným počtom rôznych veľkostných typov vhodného 

školského nábytku. Realizáciu a kontrolu rozsadzovania žiakov podľa výšky a druhu 



 

 

zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny učiteľ vždy na začiatku školského roka. 

Vyššie deti sedia v zadných laviciach, deti s poruchami zraku v predných laviciach a ľavorukí 

žiaci pri okne. Každý vyučujúci má povinnosť upozorňovať žiakov počas vyučovania na 

správne držanie tela. pri sedení a podľa potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny malé formy 

telesnej výchovy. Tiež dbá na dodržiavanie správneho spôsobu vetrania. V každej triede je 

umiestnený nástenný teplomer na sledovanie teplôt.  

 

Triedny učiteľ zabezpečuje, aby deti počas prestávok mohli tráviť voľný čas primeranou 

pohybovou aktivitou a mali umožnený voľný pohyb v areáli ZŠ (chodba, školský dvor) pri 

zabezpečenom dozore pedagógmi, a aby sa učebne vetrali.  

 

3. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia žiaka počas vyučovania 

Ak vyučujúci zistí prejavy akútneho ochorenia žiaka alebo prenosného parazitárneho 

ochorenia (vši, svrab a pod.) počas vyučovacej hodiny, je povinný oznámiť túto skutočnosť 

triednemu učiteľovi, a ten bezodkladne telefonicky informuje zákonného zástupcu žiaka 

a zabezpečí bezpečným spôsobom odsun žiaka k príslušnému ošetrujúcemu lekárovi alebo do 

domácej starostlivosti. Každý žiak má v žiackej knižke uvedené kontakty na rodičov. 

 

4. Podmienky pohybovej aktivity 

Škola nemá telocvičňu, na vyučovanie hodín TSV sa v zimnom období využíva telocvičňa 

prenajímateľa. V letnom období sa využíva vonkajší areál. Vyučujúci telesnej výchovy dbá na 

dodržiavanie správnej skladby hodiny a aktívne zapájanie sa detí. Zabezpečuje aj primerané 

vetranie priestoru pred hodinou telesnej výchovy, počas nej a po nej. 

 

Starostlivosť o vonkajšie priestory zabezpečuje prenajímateľ priestorov školy. 

 

5. Režim stravovania vrátane doplnkového stravovania prostredníctvom bufetov 

a nápojových automatov. 

Škola nemá zriadené vlastné stravovacie zariadenie. Žiaci počas 5. VH -obedňajšej prestávky, 

ktorá trvá od 12.05h- 13.05h  alebo po skončení vyučovania, sa majú možnosť  stravovať 

v jedálni zriadenej pri SOŠ technická Lučenec, ktorá je vo vzdialenosti  od školy cca 600 m. 

 

 

Nápojové automaty nie sú zriadené, školský bufet je zriadený treťou stranou. 



 

 

V rámci pitného režimu má každý žiak vlastný pohár v triede na poličke a môže sa napiť 

z vodovodu. Na potrebu piť žiakov upozorňuje vyučujúci a vychovávateľ v SŠKD počas 

celého dňa.  

 

6. Zásobovanie pitnou vodou 

Škola je zásobovaná vodou z verejného vodovodu. 

 

7. Čistota a údržba priestorov školy 

Údržbu školy a drobné opravy zabezpečuje školník prenajímateľa. Rozsiahlejšie opravy sa 

vykonávajú prostredníctvom špecializovaných firiem. 

 

Čistotu priestorov zabezpečujú 2 upratovačky prenajímateľa podľa vypracovaného 

harmonogramu a náplne práce. 

Denné čistenie navlhko s použitím čistiacich prípravkov sa vykonáva na chodbách po 

príchode žiakov, po veľkej prestávke, po vyučovaní a podľa potreby. Šatne sa upratujú po 

príchode a odchode žiakov ráno, po vyučovaní a podľa potreby. 

 

Navlhko s čistiacim prípravkom sa denne upratujú aj podlahy učební, pracovné plochy lavíc a 

stoličiek, umývadlá v triedach a kľučky dvier, odpadkové koše a v SŠKD sa vysáva koberec. 

Ďalej WC, ktoré sa po umytí WC mís, a pisoárov a umývadiel v predsieňach WC dezinfikujú. 

Spôsob výkonu ochrannej dezinfekcie je takýto – používa sa chlórový dezinfekčný 

prostriedok, najčastejšie Sanytol, Chloramín, ktorý sa nariedi na účinnú koncentráciu (2 %). 

Roztokom sa poumývajú určené plochy, po umytí sa počká asi 20 minút a vykoná sa 

opláchnutie umytých plôch vodou. Dezinfikujú sa v pravidelných intervaloch lavice, stoličky, 

priestory na zábavu 70% dezinfekčným prostriedkom, postriekaním plochy a pretretím. Tento 

druh dezinfekcie sa pravidelne používa aj na odpadové nádoby z učební. 

 

Týždenne sa upratujú navlhko s pomocou čistiacich prostriedkov obkladačky, olejové nátery, 

dvere, parapety a ostatný nábytok v učebniach, vykurovacie telesá. 

Mesačne sa vykonáva čistenie kobercov v ŠKD. 

Polročne sa ošetruje a leští nábytok, umývajú sa okná. 

Ročné upratovanie – čistia sa stropné svietidlá. 

Starostlivosť o vonkajšie rekreačné a športové plochy počas sezóny, prípadne aj podľa 

počasia sa upravuje tak, ako je uvedené v časti Podmienky pohybovej aktivity.  

 



 

 

Pomôcky na upratovanie sú rozdelené podľa účelu, osobitne na WC, podlahy a osobitne 

na pracovné plochy a nábytok, okná. Čistiace pomôcky sa denne čistia horúcou vodou 

a dezinfikujú. 

Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie sú uložené v sklade čistiacich 

prostriedkov, vždy mimo dosahu detí. 

Za zabezpečovanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v súlade s požiadavkami na 

ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia zodpovedá prenajímateľ. 

 

 

8. Zneškodňovanie tuhého odpadu 

Odpady z miestností školského zariadenia vynášajú upratovačky do odpadových nádob, ktoré 

sú umiestnené na vonkajšom stanovišti v samostatnej časti areálu školy. Vstup žiakov do tejto 

časti je zakázaný a obmedzený. Po vyprázdnení sa nádoby umývajú a následne dezinfikujú 

podľa uvedeného návodu. Vyprázdňovanie vonkajších odpadových nádob zabezpečuje 

prenajímateľ. Za čistenie zodpovedá prenajímateľ. 

 

9. Pokyny pre zamestnancov 

Pedagogickí pracovníci majú na vykonávanie trvalého dozoru nad žiakmi počas prestávok 

spracovaný harmonogram, ktorý sú povinní dodržiavať. Samostatne sú spracované povinnosti 

všetkých zamestnancov v rámci ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Rozpracované je  

metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, 

školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri 

evidencii nebezpečných udalostí. Zabezpečuje sa dodržiavanie metodického usmernenia MŠ 

SR č. 7/2006 –R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach 

rozpracovaného na podmienky školy.  

 

10. Pokyny pre návštevníkov 

Vstup do objektu cudzím osobám je povolený iba s vedomím riaditeľa školy.  

Pre zákonných zástupcov žiakov, deti a verejnosť sú možné konzultácie po dohode 

s riaditeľom školy a triednymi učiteľmi. 

 

 

11. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií 

V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie je za školu poverená kontaktná 

osoba,  telef.: 0908 389 420, e-mail: riaditel@szsoskar.sk . 



 

 

 

Prostredníctvom nej sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ so sídlom 

v Lučenci zabezpečujú potrebné aktivity – informovanosť žiakov školským rozhlasom, 

informovanosť rodičov, spolupráca s lekármi primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti 

a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné.  

 

 

Telefónne čísla tiesňových volaní    

Rýchla lekárska pomoc  112 

Požiarny útvar    150 

Policajný zbor    158 

Energetické závody   0800 159 000 

Vodárne StVPS              0850 111 234 

Plynárne SPP                              0850 111 727 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci – 047/432 25 67 

 

12. Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

V škole sa rešpektuje zákaz fajčenia, na vstupe do budovy je na dobre viditeľnom mieste 

symbol zákazu fajčenia. Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov a pedagogickí zamestnanci 

žiakov. Pri zistení porušovania zákazu fajčenia sa tento priestupok nahlasuje Regionálnemu 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci. 

 

 


