
Príloha č. 1 k 6/2010

Základná škola, Ul. Komenského 6 053 61 Spišské Vlachy

Prevádzkový poriadok jazykovej učebne

1. Všeobecné pokyny
a. Jazyková  učebňa  je  určená  na  vyučovanie  cudzích  jazykov  v súlade  so 

vzdelávacím programom školy, na vyučovanie cudzích jazykov v čase mimo 
povinného  vyučovania  pre  členov  záujmových  útvarov  a pre  žiakov 
a poslucháčov iných organizácií v súlade s uzatvorenými dohodami, ale aj na 
plnenie ďalších úloh školy. 

b. Kľúč od učebne si vyberá vyučujúci zo skrinky umiestnenej v zborovni školy. 
Na  čas  plánovaného  zamestnania  tým  preberá  zodpovednosť  za  účelné 
a bezpečné využitie  učebne.  Po ukončení vyučovacej  či  výchovnej jednotky 
vyučujúci  dozrie  na  opustenie  učebne  žiakmi, uzamkne  ju  a kľúč  vráti  na 
pôvodné miesto.

c. Pred začiatkom zamestnania vyučujúci zbežne preverí interiér učebne, ďalšiu 
kontrolu inventáru vykonáva priebežne počas jeho využívania. Ak niekde zistí 
nedostatky, ktoré by mohli ohroziť zdravie prítomných, nesmie takýto inventár 
použiť. Zistené nedostatky zaužívaným spôsobom ohlási. 

d. V priestoroch učebne takisto platia všetky pravidlá Vnútorného poriadku ZŠ.

e. V prípade  požiaru  sa  na hasenie  používa   hasiaci  prístroj  umiestnený  pred 
dverami do učebne.

2. Žiak môže
a. vstúpiť do učebne len s pedagogickým pracovníkom alebo na jeho pokyn,
b. využívať zariadenia učebne (PC, tlačiarne, audiovizuálnu techniku) spôsobom 

na to určeným a len za prítomnosti vyučujúceho 
c. využívať  zariadenie  učebne  aj  mimo  povinného  vyučovania,  ak  je  na  to 

vyhradený  čas  (podľa  rozvrhu  učebne,  alebo  po  vzájomnej  dohode  s 
konkrétnym vyučujúcim).

3. Žiak je povinný 
a. dôjsť k jazykovej učebni na vyučovaciu hodinu pred ukončením prestávky, 
b. vojsť do učebne vždy v prezuvkách alebo návlekoch, 
c. vždy rešpektovať pokyny zodpovedného vyučujúceho,
d. vchádzať  do učebne s pomôckami  na daný predmet,  bez zbytočných tašiek 

a kabátov, 
e. na  začiatku  vyučovacej  hodiny  skontrolovať  svoje  "pracovisko"  -  každú 

poruchu, chybu, prípadne neúplnosť hlásiť vyučujúcemu,  
f. počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne (pokiaľ vyučujúci neurčí inak alebo 

nepovolí výnimku),
g. po skončení hodiny zasunúť stoličku za stôl a podľa pokynov učiteľa opustiť 

učebňu.

4. V učebni je zakázané  



a. znečisťovať  priestory  učebne,  poškodzovať  a ničiť  zariadenie  učebne.  Žiak 
a jeho  zákonný  zástupca  preberajú  zodpovednosť  za  škody  vzniknuté 
nedbanlivou  manipuláciou  alebo  úmyselným  poškodením  zariadenia  a sú 
povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu. 

b. ukladať na pracovný stôl predmety,  ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre 
prácu (tašky, časti odevu...).

c. Ak zodpovedný vyučujúci neurčí inak, je v učebni zakázané jesť, piť, používať 
mobilný telefón,

d. manipulovať s audiovizuálnou technikou, zariadeniami IKT a iným zariadením 
učebne.

V Spišských Vlachoch dňa 06.05.2010

Súhlas technika BOZP a PO: Ing. Andrej Kočiš

Súhlas vedúcej PK: Mgr. Alena Vrabľová

Ing. Pavol Gubka
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