Školenie BOZP pre žiakov školy
Povinnosti žiaka školy:

• Rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 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 osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, zakazuje sa
akékoľvek násilie a neslušné správanie voči spolužiakom a učiteľom (napr. tzv. šikana, rasová neznášanlivosť).

• Šetriť školské zariadenie a chrániť ho pred poškodením, nepísať na lavice, hospodárne zaobchádzať
s učebnicami, učebnými pomôckami a s ďalším majetkom školy.

• Dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržaní poriadku v škole a v jej okolí.
• Rešpektovať zákaz konzumácie potravín počas vyučovacieho procesu.
• Chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, nevykonávať činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie
alkoholických nápojov (žiakom mladším ako 18 rokov nie je dovolené používať nápoje obsahujúce kofeín),
používanie zdraviu škodlivých látok v škole, v jej okolí a pri činnostiach organizovaných školou (kurzy, exkurzie,
výlety a pod.). Tiež je zakázané tieto látky do školy prinášať.

• Rešpektovať zákaz manipulácie s otvoreným ohňom – ochrana pred vznikom požiaru!
• Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie alebo zdravie spolužiakov a pedagogických
zamestnancov (bodné, rezné, sečné, plynové zbrane napr. kaser)

• Rešpektovať zákaz používania akýchkoľvek vlastných elektrických spotrebičov v priestoroch školy.
• Rešpektovať zákaz nosenia cenných predmetov a väčších súm peňazí do školy, škola nezodpovedá za ich stratu.
Vznik krádeže hneď hlásiť vyučujúcemu.

• Pri vzniknutí mimoriadnych situácií (záplavy, požiare, živelné pohromy, ohrozenie toxickými látkami) sa správať
podľa pokynov krízového štábu, príp. vyučujúcich.

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

• Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
• Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných
závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

• Dbať aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.
• Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil.
Zásady bezpečného správania sa v škole:

• Žiaci sú povinní dochádzať do školy pravidelne a včas.
• Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste, s pripravenými učebnými
pomôckami.

• Neodchádzať bez dovolenia zo školskej budovy pred skončením vyučovania, každý odchod zo školy treba hlásiť
triednemu učiteľovi alebo jeho zástupcovi, uvoľnenie musí vyučujúci zapísať žiakovi do študijného preukazu.
Svojvoľný odchod zo školy cez vyučovanie je prísne zakázaný!

• Uvoľnenie zo školy na 1 vyučovaciu hodinu povoľuje príslušný vyučujúci, na 1-3 dni triedny učiteľ, na viac dní
riaditeľka školy. Ak sa žiak nemôže na vyučovaní zúčastniť pre vopred známe dôvody, požiada zákonný zástupca
(plnoletý žiak) triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania vopred. Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania len po
súhlase triedneho učiteľa (v jeho neprítomnosti zastupujúceho tr. uč.), zápisom v študijnom preukaze, ktorý pri
odchode predloží na vrátnici.

• Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v priestoroch školy alebo v átriu.

• Z hygienických dôvodov sa žiaci v budove školy prezúvajú do prezuviek (príp. použiť návleky), ktoré slúžia len na
tento účel (od 1. 11. do 31. 3. alebo aktuálne podľa počasia). Kabáty, topánky a osobné veci si žiaci odkladajú do
pridelených šatníkov, každý žiak má svoj vlastný kľúč od šatne.

• Na činnosti, ktoré organizuje škola sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase písomne oznámenom učiteľom
a schválenom riaditeľkou školy.

• Žiaci na bicykli, kolieskových korčuliach, skatebortoch a pod. prichádzajú do školy len do jej vonkajších priestorov
a na vlastné nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto náradiach zakázaný, za ich poškodenie alebo krádež
škola nezodpovedá.

Pravidlá správania sa v žiacke zóne

• Žiaci tu počas prestávok môžu konzumovať jedlo a nápoje.
• Používať elektrospotrebiče v zmysle bezpečnostných pokynov tak, aby nespôsobili zranenie sebe ani nikomu
inému.

Zásady starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pri vyučovaní

• Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať
usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

• Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je učiteľ povinný preukázateľne poučiť a upozorniť žiakov
na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.

• Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom
prestávky presunú pred odbornú učebňu, pokiaľ nie sú dohodnutí s učiteľom inak.

• Pre učebné pomôcky chodia určení žiaci.
• V odborných učebniach sa majú žiaci riadiť pokynmi vypracovanými pre jednotlivé odborné učebne.
• Na začiatku vyučovacej hodiny si skontrolovať svoje miesto a nedostatky ihneď nahlásiť učiteľovi.
• Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky, vyčistí si svoje miesto
a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva
prázdny.

• V učebniach aj ostatných priestoroch školy (chodby, schody, šatne a pod.) sú zakázané všetky nebezpečné
činnosti, hlavne stúpanie na stoličky a stoly, behanie po chodbách a schodoch, skákanie, kĺzanie sa po zábradlí,
hádzanie predmetov a pod.

• Pri otváraní a zatváraní okien je potrebná osobitná pozornosť, ventilačky vyklápať len v rámci možností, je
zakázané ich vyklopiť do vodorovnej roviny. Veľké okná otvárať len v nevyhnutnom prípade. Vzhľadom na
bezpečnosť musí byť rad lavíc vzdialený od okien minimálne 1m.

• Zakázané je vykláňanie žiakov z okien, lezenie na okná a parapety alebo sadanie na ne, tiež vyhadzovať odpadky
a iné predmety z okien.

• Zvýšenú pozornosť je nutné venovať všetkým rohom a hranám v miestnosti.
Zásady bezpečného správania žiakov v školskej jedálni

• Vstup do školskej jedálne je povolený žiakom počas prestávok.
• V školskej jedálni sa žiaci zdržujú počas konzumácie stravy a nápojov.
• Žiaci sa správajú disciplinovane, rešpektujú pokyny pedagógov a zamestnancov školskej jedálne.
• Prevzatú stravu stravník konzumuje v jedálni.
• Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho
priestoru pre použitý riad.

• V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť zamestnancom školskej jedálne, ktorí
zabezpečia odstránenie nedostatku.

• Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si odstráni sám alebo požiada
zamestnanca o uvedenie stola do pôvodného stavu.

Zásady bezpečnej práce žiakov na školskom pozemku

• Žiaci vstupujú na školský pozemok v prítomnosti učiteľa a dodržujú jeho pokyny o bezpečnosti pri práci.
• Dbajú na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov, dodržiavajú bezpečné vzdialenosti, na vyučovacej hodine
majú vhodné pracovné oblečenie, obutú pracovnú obuv.

• Sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia, ktoré musí byť očistené a bezpečne uložené.
• Zistené nedostatky, poškodenia použitého materiálu a ostatného inventára hlásia žiaci učiteľovi bezodkladne.
Zásady bezpečného správania žiakov na hodinách telesnej výchovy

• Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli preukázateľne
oboznámení na úvodnej hodine telesnej výchovy.

• Pri športových aktivitách je potrebné používať vhodný cvičebný odev a športovú obuv.
• Zakázané je používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuť žuvačky a pod.
• Pri cvičení je nutné zachovávať medzi jednotlivými cvičencami dostatočné rozostupy.
• V telocvičniach aj v náraďovni je zákaz konzumácie potravín, udržiavame poriadok.
• Vznik úrazu treba okamžite hlásiť vyučujúcemu.
Zásady bezpečného správania žiakov v učebni Informatiky

• Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli preukázateľne
oboznámení na úvodnej hodine.

• Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač.
• Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po učebni.
• Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky. Nezasahujú do
elektrického obvodu počítača. Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom.

• Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva učiteľovi. Bez jeho vedomia nezasahujú do
systému počítača ani do jeho mechaniky.

• Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov, uložia stoličky, pričom
venujú pozornosť elektrickým káblom.

• Učiteľ stav učebne skontroluje, uzamkne a žiaci odchádzajú z učebne spoločne.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri organizovaní mimoškolských činností

• Pred každým uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a
poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov, ktorí ho podpíšu.

• Žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov ( príp. horskej služby a polície). Bez povolenia
sa nesmú rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol(a) poučený(á) o:

• Zásadách správania sa v priestoroch školy z hľadiska bezpečnosti a predchádzania úrazom (v triedach, na
chodbách, v telocvični, v jedálni a v odborných učebniach).

• Zásadách správania sa mimo školy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri hromadných presunoch MHD
(príp. vlak, bus) na kultúrne a športové podujatia, exkurzie, mimo Bratislavy.

• Zabezpečení proti stratám a krádežiam v priestoroch školy (zamykanie šatníkov, zákaz nosenia drahých
predmetov a väčších súm peňazí).

• Protipožiarnych opatreniach – zákaze fajčenia v priestoroch školy a v jej okolí.

