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VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA SA ŽIAKOV V ŠKOLE
• Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
• Osvojiť si a dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy.
• Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných žiakov zúčastňujúcich sa vzdelávania, zakazuje sa
akékoľvek násilie a neslušné správanie voči spolužiakom a učiteľom.
• Šetriť školské zariadenie a chrániť ho pred poškodením.
• Rešpektovať zákaz manipulácie s otvoreným ohňom – ochrana pred vznikom požiaru!
• Rešpektovať zákaz nosenia cenných predmetov a väčších súm peňazí do školy, škola nezodpovedá
za ich stratu. Vznik krádeže hneď hlásiť vyučujúcemu.
• Žiaci sú povinní dochádzať do školy pravidelne a včas.
• Neodchádzať bez dovolenia zo školskej budovy pred skončením vyučovania, každý odchod zo školy
treba hlásiť učiteľovi, uvoľnenie musí vyučujúci zapísať žiakovi do žiackej knižky.
• Po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu vyučujúci odvedie žiakov do šatne. Ďalšiu
zodpovednosť za žiaka preberajú rodičia/zákonní zástupcovia.
• Z hygienických dôvodov sa žiaci v budove školy prezúvajú do prezuviek. Kabáty, topánky a osobné
veci si žiaci odkladajú do šatne.
• Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať
usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
• Každý úraz, ktorý sa stane v škole ihneď ohlásiť učiteľovi, aj malé poranenie dať ošetriť. V prípade
nevoľnosti alebo iných okolností, ihneď túto skutočnosť nahlásiť učiteľovi.
• V učebniach sú zakázané všetky nebezpečné činnosti ako napríklad stúpanie na stoličky a stoly,
lezenie na parapety okien, vykláňanie sa z okien, lezenie na nábytok, sadanie na radiátory a pod.
• Pri otváraní a zatváraní okien je potrebná osobitná pozornosť. Ventilačky vyklápať len v rámci
možností, je zakázané ich vyklopiť do vodorovnej polohy. Veľké okná otvárať len v nevyhnutnom
prípade.
• Dbať, aby únikové cesty, manipulačné priestory okolo elektrického zariadenia a hasiacimi prístrojmi
ostali nezaložené, vždy voľné a čisté.
• Udržiavať poriadok v učebniach. Je nutné mať vždy na pamäti, že poriadok je základom bezpečnej
práce, pokojného výchovno-vzdelávacieho procesu, dobrých vzťahov a vizitkou každého z nás.
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