
OPATRENIE RIADITEĽKY ŠKOLY 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a žiakov školy, 
ako aj návštevníkov v priestoroch školy v dobe stavebných prác - pohyb a pobyt  
 

Stavebné práce budú súvisieť s ďalšou etapou realizácie projektu „Zateplenie školy s výmenou okien a dverí              
a hydraulickým vyregulovaním UK“, pričom sa budú realizovať vo vnútorných priestoroch školy za priestorovo 
obmedzenej prevádzky a upraveného vyučovacieho procesu.     
 

Táto situácia kladie zvýšené nároky na dodržiavanie zásad bezpečného správania zo strany žiakov ako aj 
zamestnancov školy, prípadne návštevníkov školy.  
 

Toto opatrenie, ako aj všetky bezpečnostné pokyny súvisiace s vyššie uvedenými stavebnými prácami sú povinní 
rešpektovať všetci žiaci, zamestnanci ako aj návštevníci školy.   
 

OSNOVA INFORMOVANIA A POUČENIA ŽIAKOV, ZAMESTNANCOV A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY:  
   

Informácie o stavbe:   -   stavebné práce v interiéri školy budú zahájené dňa: 9. 3. 2023  
   -  stavebný materiál bude uskladnený vo vnútorných priestoroch školy a bude spolu 
       so stavebným priestorom viditeľne označený, vrátene bezpečnostných piktogramov 
       s doplňujúcim textom a výstražnou páskou či pevnou zábranou.     
 

Zásady bezpečného správania: 
 

- žiakom a zamestnancom je naďalej zakázané konať spôsobom, ktorý by ohrozoval ich vlastné zdravie a 
bezpečnosť, zdravie a bezpečnosť ich spolupracovníkov, spolužiakov a ďalších osôb; 

- zamestnanci, žiaci a návštevníci školy sa nebudú zdržiavať v bezprostrednom okolí stavebných prác, nesmú 
vstupovať do priestorov určených na uskladnenie stavebného materiálu, vymedzených viditeľným označením, 
ani za bezpečnostné pásky či zábrany ohraničujúce priestor stavebných prác; 

- v prípade nevyhnutnosti vstupu na stavenisko za účelom prechodu do učební je dôležité správať sa obozretne, 
kráčať usporiadanou chôdzou, pozerať sa pod nohy a nezdržiavať sa v priestore dlhšie ako je to nutné;  

- zamestnanci, žiaci a návštevníci školy sa pohybujú v priestoroch školy so zvýšenou opatrnosťou; 
- zamestnanci a žiaci ako aj návštevníci školy musia rešpektovať bezpečnostné značenie a pokyny 

zamestnancov zhotoviteľa stavby (pokyny môžu byť vydávané aj ústne);  
- zamestnanci, žiaci  a návštevníci školy nesmú manipulovať s akýmkoľvek zariadením v priestore stavebných 

prác, najmä platí prísny zákaz vstupu na lešenie, manipulácia s pracovnými nástrojmi a elektrozariadením; 
- v prípade návštevy školy zo strany rodičov či iných osôb je nutné tieto osoby vopred oboznámiť so znením 

tohto opatrenia za účelom ich bezpečného pohybu a pobytu v priestoroch školy; 
- pokiaľ zistí zamestnanec školy akékoľvek porušenie tohto opatrenia zo strany žiakov, zamestnancov či iných 

osôb, je povinný na toto pochybenie bezodkladne upozorniť vedenie školy; 
- každé porušenie zásad bezpečného správania bude závažným porušením školského a pracovného poriadku.  

 

Informovanie a poučenie zamestnancov podľa osnovy vykoná riaditeľka školy. Informovanie a poučenie žiakov 
vykonajú ich triedni učitelia, resp. ich zástupcovia, zápisom do triednej knihy.  Informovanie a poučenie návštevníkov 
školy zabezpečí službukonajúci informátor. Dokladom o vykonanom informovaní a poučení bude prezenčná listina. 
Rodičia žiakov budú informovaní o tomto opatrení prostredníctvom webovej stránky školy.  
V exponovaných časoch pohybu žiakov po škole bude posilnený pedagogický dozor. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou osnovy tohto opatrenia je oboznámenie sa s aktuálnym harmonogramom stavebných prác 
vrátane vymedzenia priestoru stavby s popisom ohrozenia pri pohybe osôb na stavenisku (podlahy a komunikácie) 
a oboznámenie sa s organizáciou vyučovania do skončenia stavebných prác.       
 

V Bratislave dňa 7. 3. 2023 
 

Spracoval: Mgr. Tomáš Kurta v. r.         Schválila: Mgr. Galina Šimončičová v. r.  
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