Príloha č. 1

Prevádzkové poriadky odborných učební a
telocviční

platné od 1.9.2015

Prevádzkový poriadok telocvične
Telocvičňa slúži na zabezpečenie vyučovania povinnej telesnej výchovy pre žiakov
Piaristickej spojenej školy, Nitra a pre fyzické a právnické osoby, ktoré požiadajú školu
o prenájom nebytových priestorov. Ďalej slúži pre kultúrne, občianske a podnikateľské
aktivity, ktoré sú vykonávané s písomným súhlasom riaditeľa školy.
1. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
Prevádzkovateľ telocvične je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku.
V priestoroch musí byť zabezpečené dostatočné osvetlenie, vetranie, vykurovanie podľa
potreby, prívod teplej a studenej vody. V kabinete TSV je umiestnená lekárnička vybavená
základným zdravotníckym materiálom. Prevádzkovateľ je povinný dodržať pokyny
protipožiarnych bezpečnostných predpisov.
2. Pravidlá používania telocvične pre žiakov školy
2.1. Kľúče od telocvične sú uložené na vrátnici školy, prípadne u vyučujúcich telesnej
výchovy.
2.2. Otváranie a zamykanie dverí do telocvične vykonáva príslušný vyučujúci. Telocvičňa
sa môže používať len podľa rozvrhu a rozpisu krúžkovej činnosti.
2.3. Mimoškolské a školské podujatia organizované v telocvični musia byť schválené
riaditeľkou školy.
2.4. V telocvičných priestoroch je povolené pohybovať sa len v športovej obuvi a oblečení.
2.5. Je prísny zákaz používať obuv s čiernou podrážkou, kopačky a pod.
2.6. Vyučujúci sa počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, resp. školského dvora,
ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, nesmie v žiadnom prípade
vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
2.7. Vyučujúci upozorní pred každým cvičením na riziká vykonávaného cvičenia,
vysvetlí zásady bezpečného správania sa a konania.
2.8. Ak je žiak uznaný lekárom ako necvičiaci, je povinný o tom predložiť lekárske
potvrdenie.
2.9. Žiaci dodržiavajú pokyny vyučujúceho. Sú disciplinovaní, správajú sa tak, aby
neohrozili bezpečnosť a zdravie svoje a svojich spolužiakov.
2.10. Je zakázané poškodzovať zariadenie telocvične. V prípade úmyselného poškodenia
žiak alebo člen skupiny škodu nahradí.
2.11. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci, ktoré vopred skontroluje. Bez
vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do náraďovne, ktorá slúži na odkladanie
telocvičného náradia a náčinia.
2.12. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telocvičné náčinia, ktoré sú
potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia
ihneď vyučujúcemu.
2.13. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez
povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú použiť iné náradie, s ktorým nesúvisí ich
činnosť, aby neprišlo k úrazu. Prípadný úraz okamžite nahlásia vyučujúcemu alebo
triednemu učiteľovi.
2.14. Žiaci odchádzajú z telocvične pod vedením príslušného vyučujúceho.
2.15. Pri odchode z telocvične vyučujúci skontroluje priestory telocvične a uzamkne ju.

3. Pravidlá používania telocvične pre ostatné fyzické a právnické osoby
3.1. Vstup do telocvične majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu
hodinu. Za účasť oprávnených športovcov zodpovedá vedúci, uvedený v zmluve
o nájme.
3.2. Športovci môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených len spolu so zodpovedným
vedúcim maximálne 15 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť
v čase jeho skončenia.
3.3. Do telocvične je povolený vstup iba v športovej obuvi s nefarbiacou podrážkou.
3.4. Je zakázané používať telocvičné náčinie školy.
3.5. Po ukončení aktivity správca telocvične skontroluje stav telocvične, šatní a sociálnych
zariadení.
Pre podnikateľskú činnosť správca telocvične vedie evidenciu časového využitia telocvične.
Škola si vyhradzuje právo doplnenia zmien v tomto prevádzkovom poriadku, ak si to
vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie prevádzkového poriadku telocvične môže
mať za následok predčasné ukončenie platnosti zmluvy o nájme.
4. Využívanie telocvične žiakmi školy
Počas školského roka bežné využitie telocvične a vonkajších priestorov žiakmi Spojenej školy
nasledovne:
 vyučovacie hodiny povinnej telesnej výchovy podľa rozvrhu gymnázia a ZŠ
 športovo – záujmová činnosť v rámci záujmových krúžkov podľa časového rozpisu
 príprava nadaných žiakov na športové súťaže
 pravidelné a príležitostné športové aktivity
 Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TV cvičebný úbor. Jeho zloženie určí
vyučujúci.


Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky.



Dlhé vlasy musia byť upravené a stiahnuté gumičkou.



Žiaci sa v šatniach, na chodbe a v telocvični správajú disciplinovane, nepoškodzujú
vnútorné zariadenie.



Žiaci sú povinní dodržiavať zásady spoločenského správania, nie sú neprimerane
hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy.



Žiaci odovzdávajú na začiatku vyučovacej hodiny peniaze, hodinky, šperky a iné
cennosti vyučujúcemu, ktorý ich uchová a vydá po skončení hodiny.



Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať rady,
pokyny a upozornenia vyučujúceho alebo pedagogického dozoru.



Žiaci nesmú cvičiť v neprítomnosti vyučujúceho.



Prísne sa zakazuje šplhať po basketbalových konštrukciách, vešanie sa na
basketbalové koše a siete.



V prípade, že vyučujúci sa pri práci v skupinách venuje inej skupine, sú žiaci
v ostatných skupinách povinní riadiť sa podľa jeho pokynov.



Žiak je povinný okamžite nahlásiť vyučujúcemu TSV a triednemu učiteľovi zmenu
svojho zdravotného stavu.



Žiaci čiastočne oslobodení od telesnej výchovy (III. zdravotná skupina) sa zúčastňujú

všetkých hodín telesnej výchovy, cvičia v súlade s učebnými osnovami predmetu
a návrhom lekára (povolené a odporúčané cvičenia). Žiaci majú zakázané cvičiť
cvičenia, ktoré im lekár v návrhu neodporúča. Žiaci sa klasifikujú známkou.


Žiaci úplne oslobodení od telesnej výchovy (IV. zdravotná skupina) sa zúčastňujú
všetkých hodín telesnej výchovy a pomáhajú vyučujúcemu pri organizácii hodín,
taktiež plnia všetky úlohy, ktorými ich poverí.



Žiaci na hodinách TSV nesmú jesť a žuť žuvačku.



Ak žiak príde na hodinu neskôr, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu..



Ak žiak musí opustiť telocvičňu, je povinný pred odchodom oznámiť to vyučujúcemu.



Úraz počas hodín TSV musí žiak hlásiť vyučujúcemu.



Prísne sa zakazuje fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky.

Prevádzkový poriadok v biologickom laboratóriu


Do laboratória si každý žiak nosí svoj plášť, ak si to vyžaduje charakter práce



V biologickom laboratóriu je povolené pracovať len za dozoru vyučujúceho



Na určenú prácu žiaci využívajú pridelené pomôcky. Po práci laboratórium uvedú do
pôvodného stavu



Každý žiak má svoje pracovné miesto, ktoré môže opustiť, ak si to vyžaduje charakter
práce



Pred začiatkom práce sa oboznámime s pracovným postupom



Odpad pri práci (zvyšky biologického materiálu) zlikvidujeme podľa pokynov
vyučujúceho



Na konci cvičenia odchádzame až po skontrolovaní všetkých mikroskopov,
preparačných súprav a laboratórnych stolov



Pri práci s horľavinami nepracujeme pri otvorenom ohni



V prípade poleptania žieravinou postihnuté miesto dôkladne umyjeme prúdom tečúcej
vody a neutralizujeme: a) kyselinu - vodným roztokom hydrogenuhličitanu sodného
(sódy bikarbóny) (w=3%), b) hydroxid - vodným roztokom kyseliny citrónovej
(w=3%)



Pri popálení malého rozsahu popálené miesto chladíme studenou vodou, rozsiahlejšie
popáleniny prekryjeme obväzom a zabezpečíme lekárske ošetrenie



Opatrnosťou sa bránime otvoreným ranám, v prípade poranenia úraz nahlásime
vyučujúcemu



V prípade zasiahnutia oka, oko vyplachujeme niekoľko minút prúdom čistej vody.
Zabezpečíme lekárske ošetrenie



Je zakázané voľne manipulovať s elektrickými prístrojmi



V prípade požiaru, uhasíme ho mokrou handrou, ak je väčšieho rozsahu použijeme
hasiaci prístroj umiestnený na chodbe

Prevádzkový poriadok multimediálnej učebne a učební informatiky

ŽIAK MÁ PRÁVO:








vstúpiť do učebne len s pedagogickým pracovníkom alebo na jeho pokyn
so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia učebne (PC, tlačiarne, skener,
reproduktory, mikrofón, webkameru, dataprojektor) spôsobom na to určeným
so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie k práci
používať jedine dátový priestor určený pre žiakov počas akýchkoľvek vyučovacích
hodín pri práci s PC Z:\
využívať zariadenie učební mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas (po
vzájomnej dohode s konkrétnym vyučujúcim)
využívať zariadenia učební aj v priebehu vyučovania, len ak je voľné "pracovisko", za
podmienky, že dokáže pracovať samostatne bez pomoci vyučujúceho
počas výuky pracovať len s programovým vybavením, ktoré je predmetom hodiny
(výnimku môže povoliť len vyučujúci)

ŽIAK JE POVINNÝ:











vchádzať do učební informatiky vždy v prezuvkách
vchádzať do učební informatiky s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný
predmet
na začiatku skontrolovať svoje "pracovisko" - každú poruchu, chybu, prípadne
neúplnosť hlásiť vyučujúcemu
šetrne sa správať k zariadeniam v učebniach
dodržiavať pravidlá etikety (netiketu) a zásady kresťanskej morálky
počas prestávok sa zdržiavať mimo učební (pokiaľ vyučujúci neurči inak alebo
nepovolí výnimku)
vlastné nosiče dát (diskety, CD, DVD, USB, MP3, fotoaparáty,...) používať len so
súhlasom vyučujúceho (a po ich kontrole)
dbať nato, aby sa v jeho priečinkoch nachádzali len potrebné súbory pre výučbu
a štúdium, pravidelne mazať jeho nepotrebný obsah
po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu
používať na názvy priečinkov a súborov len vhodné mená

ŽIAKOM JE ZAKÁZANÉ:







klopaním a vstupovaním do učební počas vyučovacej hodiny rušiť jej priebeh
svojvoľne rozdeľovať disky na viacero particií
meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku s výnimkou vlastného
adresára
svojvoľne vytvárať a rušiť priečinky na pevnom disku s výnimkou vlastného adresára
pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri
pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov (žiakov
a učiteľov)
















poskytnúť svoje prístupové heslo druhej osobe
prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa
vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu
bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér alebo pripájať ďalšie
zariadenia
bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a
pracovnej plochy
svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne
akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska
hrať hry, používať chat a facebook počas vyučovacej hodiny, ak nie je predmetom
obsahu hodiny
prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta
porušujúce autorský alebo iný zákon, ...)
jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón
ukladať na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre
prácu (tašky, časti odevu, desiata, mobil,...)
dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí počítača
pracovať pri otvorenom počítači
prezrádzať účty do školskej domény a na WIFI sieť neprideleným osobám

SPRÁVCA UČEBNÍ INFORMATIKY SI VYHRADZUJE PRÁVO:




mazať všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru nato určenom
zmazať všetky "nevhodné" súbory a súbory s "nevhodným" pomenovaním
nachádzajúce sa kdekoľvek na diskoch
v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať

V prípade mimoriadnej udalosti žiaci urýchlene informujú vyučujúceho.
Všetci žiaci školy potvrdia na začiatku školského roka vlastnoručným podpisom, že tieto
pravidlá vzali na vedomie a zaväzujú sa ich dodržiavať.
Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným
poškodením zariadenia a vykoná náhradu.
Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

Prevádzkový poriadok učebne fyziky

(1) Odborné učebne sú vybavené odbornými učebnými pomôckami, ktoré sú inventárom
(2) Odbornú učebňu otvára a zatvára učiteľ, ktorý po skončení vyučovacej hodiny odovzdá.
(3) Do učebne vstupujú žiaci pod dozorom učiteľa v prezuvkách, bez mobilov.
(4) Učiteľ si pred začiatkom vyučovania pripraví potrebné pomôcky, ktoré žiaci môžu
používať len v prítomnosti učiteľa.
(5) Pomôcky, ktoré sa poškodia v priebehu vyučovania sa odložia na vyhradené miesto
(neodhadzujú sa do koša). O poškodení pomôcky alebo jej znehodnotení učiteľ informuje
správcu učebne.
(6) Použité pomôcky a nebezpečný odpad triediť do vyhradených nádob.
(7) Po skončení vyučovacej hodiny sa pomôcky uložia na svoje miesto, upraví sa trieda a
žiaci organizovane odchádzajú z učebne. Vyučujúci vypína PC, dataprojektor a zatvára
okná.
(8) Počas prestávok sa zakazuje žiakom zostávať v odbornej učebni.
(9) Počas neprítomnosti vyučujúceho sa zakazuje akákoľvek manipulácia s pomôckami
uloženými v odborných učebniach.
(10) Z bezpečnostných dôvodov sa nedovoľuje žiakom bez pokynu učiteľa používať
elektrické spotrebiče.
(11) V učebniach sa nesmie jesť, piť a akokoľvek znečisťovať prostredie.
(12) Žiaci nesmú manipulovať s audio – vizuálnou technikou umiestnenou v miestnostiach,
s PC a didaktickou technikou bez súhlasu vyučujúceho.
(13) Literatúru, mapy a iný učebný materiál môžu žiaci používať len so súhlasom
vyučujúceho.
(14) Počas práce v učebniach sú žiaci povinní dodržiavať školský poriadok.
(15) S týmto prevádzkovým poriadkom sa oboznámia žiaci na prvej vyučovacej hodine a
budú ho rešpektovať.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE CHEMICKÉ LABORATÓRIUM
1. Do chemického laboratória vstupujú žiaci pod vedením vyučujúceho
v pracovnom oblečení / plášť, prezuvky /, so školskými potrebami.
2. Pred začiatkom cvičenia sú žiaci povinní skontrolovať stav pomôcok
a zistené nedostatky ihneď nahlásia vyučujúcemu.
3. V priebehu roka žiaci pracujú pri tom istom stole.
4. Počas práce v laboratóriu je nutné zachovávať bezpečnostné opatrenia pre
prácu v chemickom laboratóriu, s ktorým sa žiaci oboznamujú na prvých
vyučovacích hodinách chémie, správajú sa podľa pokynov vyučujúceho
a neopúšťajú svoje pracovné miesto.
5. Pri práci je nutné používať vhodné ochranné pracovné prostriedky.
6. Laboratórne pomôcky, nádoby a zariadenia nepoužívať na jedenie, pitie,
uschovávanie potravín a pod.
7. Rozbitie skla alebo znehodnotenie laboratórneho zariadenia sú žiaci
povinní ihneď hlásiť vyučujúcemu. Rozbité sklo žiaci odovzdávajú
vyučujúcemu, ktorý ho odkladá v kabinete na určené miesto.
8. Prípadné úrazy žiaci ihneď hlásia vyučujúcemu, ktorý sa postará o prvú
pomoc a lekárske ošetrenie.
9.

Po skončení práce žiaci starostlivo uložia pomôcky na pôvodné miesto,
uzavrú prívod vody, vypnú elektrické spotrebiče a organizovane odídu z
laboratória.

10. Za bezpečnosť žiaci pri laboratórnych cvičeniach zodpovedá príslušný
vyučujúci
Prvá pomoc pri niektorých udalostiach:
Pri nadýchaní
- Postihnutého vyniesť na čerstvý vzduch.
- Ak je postihnutý v bezvedomí, zistiť či dýcha.
- Ak nedýcha, alebo dýcha nepravidelne, začať ihneď na mieste dýchanie z pľúc do
pľúc a zavolať odbornú pomoc na miesto nehody. Ak postihnutý nedýcha,
neprevážať ho, ak nie je možné dávať umelé dýchanie počas prevozu.
- Umelé dýchanie neprerušovať dovtedy, dokedy postihnutý sám nedýcha, alebo
dokedy lekár nezistí smrť.
- Pri dýchaní z pľúc do pľúc dbať na to, aby záchranca nevdychoval vzduch
vydychovaný postihnutým a pri zástave srdca vykonávať vonkajšiu masáž srdca
(30 stlačení srdca a 2 plné vdychy – opakovať).
- Ak postihnutý dýcha, umiestniť ho do stabilizovanej polohy (na bok) a udržiavať
ho v teple. Ak je postihnutý nekľudný, dbať na to, aby sa neporanil.

-

S postihnutým musí ísť vždy sprievodca, aby poskytol informácie o danej
chemickej látke.

Pri požití
- Nevyvolávať vracanie! – i samostatné vyvolávanie zvracania môže spôsobiť
komplikácie (vdýchnutie látky do dýchacích ciest a pľúc, napríklad u saponátov
a ďalších látok, vytvárajúcich penu alebo mechanické poškodenie sliznice hltanu)
- Ak je postihnutý pri vedomí, ústa vypláchnuť vodou.
- Privolať odbornú lekársku pomoc a poskytnúť informácie o látke, ktorú postihnutý
požil.
Pri zasiahnutí očí
- Postihnutého položiť na chrbát alebo posadiť na stoličku a zakloniť mu hlavu.
- Vyplachovať okamžite oči jemným prúdom vlažnej (ak nie je k dispozícií vlažná
aj studenej) čistej pitnej vody smerom od vnútorného očného kútika k vonkajšiemu
po dobu 15 minút.
- Privolať odbornú lekársku pomoc a poskytnúť informácie o látke, ktorou bol
postihnutý zasiahnutý.
Pri zasiahnutí kože
- Odstrániť kontaminovaný odev.
- Postihnutú kožu oplachovať tečúcou vlažnou (ak nie je k dispozícií i studenou)
vodou aspoň 20 min.
- Pri oplachovaní vlasov pozor na oči!
- Pokiaľ nedošlo poraneniu pokožky, je možné použiť mydlo, mydlový roztok alebo
šampón.
- Privolať odbornú lekársku pomoc a poskytnúť informácie o látke, ktorou bol
postihnutý zasiahnutý.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK OSTATNÝCH ODBORNÝCH UČEBNÍ
1. Učebne sú určené na výučbu za pomoci prezentácií jednotlivých predmetov.
2. Žiaci vstupujú do učebne iba na pokyn vyučujúcich.
3. V učebniach sa nesmie jesť, piť a akokoľvek znečisťovať prostredie.
4. Žiaci nesmú manipulovať s audiovizuálnou technikou, s PC a didaktickou
technikou umiestnenou v učebniach bez súhlasu vyučujúceho.
5. Literatúru, mapy a iný učebný materiál môžu žiaci používať len so súhlasom
vyučujúceho.
6.

V prípade používania PC je manipulácia s vymeniteľnými médiami (disky,
CD, DVD, USB kľúče a i.) možná výlučne len so súhlasom vyučujúceho.

7. Svojvoľná inštalácia software alebo zmena nastavení je prísne zakázaná.
8. Pred opustením učebne sú žiaci zodpovední za poriadok učebne a očistia
tabuľu.
9. Počas práce v učebniach sú žiaci povinní dodržiavať školský poriadok.
10. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci vyložia stoličky na lavice.

