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V záujme  udržania  poriadku  a  disciplíny  na  jednotlivých  pracoviskách  školy 
a v súlade s článkom 3 ods. 2.2. koncepcie vnútornej legislatívy školy (01/2010) vydávam 

prevádzkové  poriadky  odborných, špeciálnych a špecializovaných vzdelávacích 
pracovísk

ako interný pokyn na ich vypracovanie a vydanie. 

Článok 1
Rozsah platnosti

1. Podľa  tohto  vnútorného  pokynu  sa  vydávajú  prevádzkové  poriadky  pracovísk 
(jednotlivých  odborných,  špeciálnych  a  špecializovaných  učební,  školských  dielní, 
laboratórií a pod., ktoré sú určené na výchovu a vzdelávanie žiakov školy a školských 
výchovných zariadení. 

2. Samotná škola, školské výchovné zariadenia,  školská jedáleň a rizikové pracoviská 
školskej prevádzky, do ktorých žiaci nevstupujú a ktoré sú určené výhradne na prácu 
zamestnancov  školy  (dielňa,  sklady,  kotolňa  ...)  majú  vydané  svoje  prevádzkové 
poriadky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podliehajú špecifickým 
režimom ich tvorby a schvaľovania.

3. Prevádzkové poriadky podľa ods. 1 obsahujú:
a. definíciu účelu, na ktorý bolo odborné či špecializované pracovisko zriadené,
b. stanovuje osoby, ktoré sú oprávnené ho využívať či doň vstupovať,
c. podmienky, za ktorých môže byť využívané. 
d. Podstatnú časť týchto podmienok tvoria zásady správania sa na pracovisku, 

ktoré  zohľadňujú  špecifiká  pracoviska  aj  s ohľadom  na  ochranu  zdravia 
a bezpečnosť  pri  práci.  Zásady  správania  sa  žiakov  na  pracoviskách  plne 
rešpektujú školský poriadok.

Článok 2
Postup

1. Prevádzkový  poriadok  pracoviska  sa  vydáva  zároveň  s uvedením  pracoviska  do 
riadnej  prevádzky.  Riaditeľ  školy  poverí  vyučujúceho,  ktorý  je  zodpovedný  za 
prevádzku pracoviska,  na vypracovanie návrhu prevádzkového poriadku. Vyučujúci 
spracuje návrh v súlade s článkom 1 ods.3. 

2. Pre existujúce pracoviská, ktoré prevádzkový poriadok ku dňu začiatku platnosti tohto 
pokynu nemajú, budú vydané prevádzkové poriadky do 1 mesiaca.

3. Prevádzkový poriadok pracoviska vydáva riaditeľ školy
a. na návrh zodpovedného zamestnanca, prípadne po prerokovaní s ním, 
b. po súhlasnom stanovisku technika BOZP a PO,
c. po súhlasnom stanovisku vedúceho MZPK, v ktorého kompetencii pracovisko 

je,
d. ako záväznú normu správania sa žiakov, zamestnancov prípadne iných osôb pri 

využívaní odborných a špecializovaných pracovísk školy (odborných učební, 
telocvičných priestorov, žiackych dielní a pod.).

4. Vydané  prevádzkové  poriadky  sa  zakladajú  postupne  ako  prílohy  tohto  predpisu 
s doplnením čísla prílohy a dátumu, kedy bola príloha vydaná a priložená.



5. Platnosť prevádzkového poriadku začína dňom, ktorý je v ňom zapísaný ako začiatok 
platnosti.  Ak takýto  dátum chýba,  prevádzkový  poriadok  začína  platiť  dňom jeho 
podpísania riaditeľom školy.

6. Zamestnanec,  ktorý  je  zodpovedný  za  príslušné  pracovisko,  zabezpečí  zverejnenie 
prevádzkového poriadku na dostupnom a viditeľnom mieste. 

7. Zodpovedný zamestnanec je oprávnený zvoliť si formu zverejneného prevádzkového 
poriadku  (zarámovaný,  laminovaný,  na  farebnom  papieri,  pripevnený  na  dverách 
zvonku, zvnútra, na stene ...) pri kompletnom zachovaní jeho obsahu. 

8. Zodpovedný  zamestnanec  je  povinný  sledovať  aktuálnosť  platného  prevádzkového 
poriadku a v prípade zmeny podmienok navrhnúť jeho aktualizáciu. 

Článok 3
Záverečné ustanovenie

1. Vydaním  prevádzkového  poriadku  podľa  tohto  pokynu  strácajú  platnosť  všetky 
doterajšie prevádzkové predpisy pre konkrétne pracovisko.

2. Tento pokyn nadobúda platnosť dňom jeho podpísania.

V Spišských Vlachoch  26.04.2010

Ing. Pavol Gubka
    riaditeľ školy 
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