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Pravidlá a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
zamestnancov a žiakov školy počas rekonštrukcie spojovacej chodby medzi 

hlavnou a vedľajšou budovou 
a 

Organizačné zabezpečenie prevádzky školy počas rekonštrukčných prác 
 
A. Pravidlá a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov 
a žiakov školy počas rekonštrukcie spojovacej chodby medzi hlavnou a vedľajšou 
budovou od 20. októbra 2014 do ukončenia rekonštrukčných prác 
 
1. Všetky dotknuté osoby, zamestnanci, žiaci a návšteníci školy sa nesmú neoprávnene 
zdržiavať v priestoroch, kde prebiehajú činnosti  súvisiace s rekonštrukčnými prácami. To isté 
platí aj o priestoroch, kde je uskladnený materiál a náradie pre tieto činnosti. 
 
2. Zamestnanci, žiaci a návštevníci školy musia rešpektovať bezpečnostné označenia 
a upozornenia zamestnancov zhotoviteľa vykonávajúcich pracovnú činnosť. 
 
B. Organizačné zabezpečenie prevádzky školy počas rekonštrukčných prác 
 
1. Počas rekonštrukčných prác zamestnanci a žiaci školy na prechod z hlavnej budovy do 
vedľajšej a naopak využijú vonkajšie priestory (chodník) pred budovami školy. 
 
2. Hlavná a vedľajšia budova školy budú otvorené počas prestávok, čím sa zabezpečí plynulý 
presun žiakov a zamestnancov školy. 
 
3. Nástup žiakov a pedagogických zamestnancov na vyučovaciu hodinu pri presunoch sa 
uskutočňuje počas prestávok. Po skončení prestávky budú budovy uzamknuté. Žiaci 
a pedagogickí zamestnanci sú povinní dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. 
 
4. Od 20.10.2014 do ukončenia rekonštrukčných prác, priestory školského bufetu budú mimo 
prevádzky. Doplnkové stravovanie bude zabezpečené prostredníctvom školského bufetu 
v čase od 08:30h do 10:45h na 1. poschodí vo vedľajšej budove. 
 
5. Počas rekonštrukcie sa žiaci neprezúvajú, vrchný odev (bundy, kabáty a pod.) si ponechajú 
v kmeňovej triede. 
 
6. Na vyučovanie v odborných učebniach sa žiaci prezúvajú do prezúvok (prípadne použijú 
návleky). 
 
7. Triedne knihy zostávajú počas vyučovania v budove, kde je kmeňová trieda. Po skončení 
vyučovania, vyučujúci v zborovni školy zapíšu do triednej knihy chýbajúce zápisy. 
 
8. Žiakom sa zakazuje parkovať autami a motocyklami pred vedľajšou budovou. 
 
Pozn.: Triedni učitelia s uvedenými opatreniami oboznámia žiakov triedy a o poučení 
urobia záznam do triednej knihy. 
         

 
 
 


