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ZÁKLADNÉ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri 
poskytovaní služieb povinná : 

 prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov; 
 vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom; 
 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov; 
 poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov; 
 viesť evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a 

pri 
 činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný : 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom; 
 informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 
výchovy a vzdelávania. 

 

OSOBITNÉ POVINNOSTI K ZAISTENIU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV 

Škola je povinná : 

         sústavne zabezpečovať bezpečné a zdraviu nezávadné podmienky v škole a pri výkone 
mimoškolských činností, na tento účel najmä : 

 zabezpečiť vhodné prevedenie, usporiadanie a vybavenie priestorov určených pre pobyt 
a pohyb žiakov, 

 zabezpečiť pravidelnú kontrolu priestorov školy, jej vybavenia, inštalácií, zariadení, prevedenia 
a na zistené nedostatky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov okamžite 
upozorňovať a zaistiť ich odstránenie, 

 venovať osobitnú pozornosť prevedeniu komunikácii a pomocných konštrukcií (podlahy, 
schody, zábradlia), skleneným výplniam (dvere, okná), elektrickej inštalácii, športoviskám a ich 
vybaveniu (telocvične, náradie, vonkajšie dráhy a i.), 

 zamedziť žiakom prístup do priestorov kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu alebo 
poškodenia zdravia (kuchyne, kotolne, náraďovne, sklady, laboratóriá a pod.), 

 pre výkon mimoškolských aktivít spracovať a schváliť program, ktorý rešpektuje požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, 

 výkon mimoškolských aktivít organizovať iba v bezpečných a zdraviu nezávadných zabezpečiť 
výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok, odbornej praxe; 

 sústavne dohliadať na činnosť a správanie žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne organizovať 
činnosti s ohľadom na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia; 

 vykonávať oboznamovanie žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia na začiatku školského 
roka a pred začiatkom odbornej praxe, výučby v odborných učebniach, športových podujatiach, 
mimoškolských činnostiach; 

 ochrániť zdravie žiakov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu vydaním zákazu fajčenia v škole; 
 pre prípad nutnosti poskytnutia predlekárskej prvej pomoci zabezpečiť výchovu a vzdelávanie 

zamestnancami znalými v poskytovaní prvej pomoci, v primeranom počte a na ľahko dostupných 
miestach zaistiť prostriedky prvej pomoci; 

 

Škola môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik a ďalšie aktivity po informovanom 
súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka. 
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ÚRAZY, NEBEZPEČNÉ UDALOSTI 

V prípade vzniku úrazu žiaka poverený zamestnanec školy určí charakter úrazu (školský úraz – 
neregistrovaný/registrovaný, pracovný úraz – neregistrovaný/registrovaný). V závislosti na charaktere úrazu 
škola vykoná potrebné opatrenia podľa ustanovení platnej legislatívy.  

 

Škola je povinná vyšetriť každý úraz, ktorý sa stane žiakovi pri  

a) výchovno-vzdelávacej činnosti na škole alebo nepovinnej činnosti organizovaných školou alebo v priamej 
súvislosti s ňou, 

b) činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a) ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so súhlasom učiteľa 
alebo povereného zamestnanca školy. 

Vyšetrením úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta úrazu, svedkov úrazu, 
zadokumentovania miesta úrazu ak ide o závažný úraz, uvedenia mena a priezviska pedagogického 
zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, poprípade mena a priezviska zamestnanca, ktorý 
dal žiakovi pokyn na činnosť, ktorá viedla k vzniku úrazu. 

Škola je povinná po oznámení nebezpečnej udalosti bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo 
k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia žiaka. 

Škola je povinná viesť evidenciu nebezpečných udalostí. 

V prípade vzniku úrazu : 

 každý žiak, ak je toho schopný, je povinný informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca 
(vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho) o úraze, drobnom poranení; 

 rovnaká povinnosť informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca platí aj pre ostatných 
žiakov, ktorí sú svedkom udalosti; 

 prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy, ktorý sa o udalosti 
dozvedel, zároveň zabezpečí ďalšie opatrenia; 

 ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola 
zabezpečí privolanie záchrannej zdravotnej služby alebo odvoz žiaka do zdravotníckeho strediska 
za účasti pedagogického dozoru,  

 zamestnanec, ktorý poskytol prvú pomoc alebo pedagogický dozor podá ošetrujúcemu lekárovi 
informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci; 

 Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi, je povinný zabezpečiť : 
 informovanie zákonných zástupcov žiaka o úraze alebo udalosti, 
 zaevidovanie úrazu alebo udalosti do príslušnej evidencie (Kniha školských úrazov, 

evidencie ošetrení úrazov). 

 

 

OBOZNAMOVANIE O PODMIENKACH ZAISTENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA 
ŽIAKOV 

Cieľom oboznamovania je zabezpečiť získanie potrebného súboru informácií, resp. vedomostí pre bezpečný 
výkon činností, ale aj vedomostí o zásadách bezpečného správania v škole. 

Oboznamovanie zamestnancov školy je zabezpečené v rámci školení zamestnancov v oblasti BOZP, ktoré 
sa uskutočňujú v zmysle schválených podmienok a osnov.  

Oboznamovanie žiakov je zabezpečené informovaním podľa schválených osnov : 

 na začiatku školského roka resp. prvý deň nástupu do školy, 
 na začiatku výučby v odborných učebniach a odborných činností. 

 

 

 

 


