Interný predpis č. 4 / 2009
Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene

o povinnostiach pedagogického dozoru
Pedagogický dozor nad žiakmi je práca súvisiaca s pedagogickou prácou a podľa
platnej legislatívy patrí medzi základné povinnosti každého zamestnanca školy.
Školy sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou
a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí
a žiakov v zmysle §152 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záväzným predpisom v tejto oblasti je
Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy.
Dozor nad žiakmi vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy:
1. pri výchove a vzdelávaní žiakov v areáli školy,
2. pri školskom stravovaní v školskej jedálni,
3. pri záujmových činnostiach organizovaných školou mimo areálu školy vo
vyučovacom a mimovyučovacom čase,
4. pri podujatiach organizovaných školou mimo areálu školy vo vyučovacom
a mimovyučovacom čase,
v ubytovacích zariadeniach,
v dopravných prostriedkoch.
Dozor nad žiakmi vykonávajú aj nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí dohliadajú na to,
aby žiaci cez prestávky neopúšťali budovu školy.

1. Povinnosti pedagogického dozoru pri výchove a vzdelávaní žiakov
v areáli školy
A/ Pedagogický dozor vykonávajú všetci pedagogickí zamestnanci
1.A.1. Povinnosti pedagogického dozoru na vyučovaní:
•
•
•
•
•
•
•

skontrolovať prítomnosť žiakov v triede,
zapísať neprítomných žiakov do triednej knihy,
zabezpečiť čistotu a poriadok v triede, aby na zemi neboli odpadky, aby žiaci mali
kabáty a bundy zavesené na vešiakoch a mobilné telefóny uložené v taškách,
upozorniť vedenie školy na technické nedostatky v triede,
zabezpečiť, aby po poslednej hodine v triede žiaci zotreli tabuľu, zavreli okná, vyložili
stoličky, vyzbierali odpadky na podlahe a v laviciach, zhasli svetlá a opustili triedu,
skontrolovať stav triedy, poškodený inventár triedy nahlásiť ešte v ten deň vedúcemu
prevádzky (zabezpečí učiteľ na poslednej vyučovacej hodine),
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy v triede a v celom areáli školy –
najmä v bodoch II., IV., V. uvedeného poriadku.
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1.A.2. Povinnosti pedagogického dozoru pri náhlej nevoľnosti žiaka alebo pri úraze
žiaka v škole:
Dozor nad žiakmi pri náhlej nevoľnosti alebo úraze zabezpečuje:
§ v triede učiteľ, ktorý tam momentálne vyučuje,
§ počas prestávok učiteľ, ktorý vykonáva dozor podľa harmonogramu dozorov,
§ riaditeľka školy,
§ zástupcovia riaditeľky.
Povinnosti zúčastnených osôb:
•
•
•
•
•

poskytnúť žiakovi okamžitú prvú pomoc, alebo privolať učiteľa vyškoleného na
poskytovanie prvej pomoci (učiteľka zdravotníčka – Mgr. Viera Bónová),
oznámiť bezodkladne skutočnosť riaditeľke školy alebo jej zástupcovi,
upovedomiť okamžite najbližšie zdravotnícke zariadenie a zabezpečiť prevoz a
sprevádzanie žiaka do zdravotníckeho zariadenia (riaditeľka školy alebo zástupca/
zástupkyňa riaditeľky),
okamžite informovať o úraze, alebo náhlej nevoľnosti žiaka zákonného zástupcu žiaka
(riaditeľka školy alebo zástupca/zástupkyňa riaditeľky) ,
zabezpečiť záznam o úraze, ak ide o školský úraz žiaka.
(Záznamy o úrazoch eviduje vedúci prevádzky školy).

B/ Pedagogický dozor vykonávajú pedagogickí zamestnanci podľa harmonogramu
dozoru
Pedagogickí zamestnanci vykonávajú pedagogický dozor nad žiakmi podľa
harmonogramu dozoru, ktorý vypracúva zástupkyňa riaditeľky pre výchovu a vzdelávanie vo
veciach interných a schvaľuje riaditeľka školy. Harmonogram pedagogického dozoru je
umiestnený na viditeľnom mieste v zborovni a učiteľ podľa neho vykonáva pedagogický
dozor po celý školský rok.
Dozor sa vykonáva denne v čase riadneho vyučovania od 7.30 hod do 14.20 hod.
Dozor začína 30 minút pred začiatkom vyučovania a končí odchodom žiakov mimo areálu
školy po skončení vyučovania. Učitelia vykonávajú dozor nad žiakmi s cieľom chrániť zdravie
a bezpečnosť žiakov, chrániť majetok školy a dodržiavať vnútorný poriadok a čistotu školy.
Dozor sa uskutočňuje
Ø na chodbách:

•
•
•
•

vo vstupnej hale
na prvom poschodí,
na druhom poschodí,
na treťom poschodí,

Ø v telocvičných priestoroch.
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1.B.1. Povinnosti pedagogického dozoru na chodbách pred vyučovaním, počas
prestávok, po skončení vyučovania a v telocvičných priestoroch:
•
•
•
•
•
•
•

•

nastúpiť na dozor včas podľa harmonogramu dozoru,
uprednostniť dozor pred inou prácou v deň dozoru v čase, kedy učiteľ má vykonávať
dozor,
všímať si správanie žiakov, a tak zabraňovať ich protispoločenskému správaniu sa
(upozorniť žiaka na jeho správanie, nahlásiť nemiestne správanie sa žiaka triednemu
učiteľovi, riaditeľke a zástupcom riaditeľky),
kontrolovať činnosť a správanie sa žiakov v pridelených priestoroch na
chodbách, v triedach, v telocvičných priestoroch a vo WC tak, aby nedošlo k ohrozeniu
bezpečnosti žiakov a následne k úrazu,
dohliadať na dodržiavanie bezpečnosti pri presunoch žiakov do odborných učební,
kontrolovať prezúvanie žiakov v pridelených priestoroch, zistené nedostatky
a problémy riešiť s triednym učiteľom, prípadne s vedením školy, zabezpečiť
dodržiavanie čistoty v škole,
dozor nad žiakmi, ktorí majú povolenie od riaditeľky zdržiavať sa v škole dlhšie, ako
je pravidlom pred vyučovaním a po vyučovaní, vykonáva triedny učiteľ, učiteľ, ktorý
organizuje popoludňajšiu aktivitu žiakov, alebo učiteľ poverený vykonávaním dozoru.
Takýto dozor nad žiakmi môžu zabezpečovať podľa rozhodnutia riaditeľky školy aj
náležite poučení nepedagogickí zamestnanci, prípadne iné zodpovedné dospelé osoby,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy v triede a v celom areáli školy –
najmä v bodoch II., IV., V. uvedeného poriadku.

2. Povinnosti pedagogického dozoru pri školskom stravovaní v školskej
jedálni
Pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zabezpečujú dozor nad
žiakmi v čase obeda po štvrtej vyučovacej hodine od 11.35 do 12.30, po piatej vyučovacej
hodine od 12.30 do 13.25, po šiestej vyučovacej hodine od 13.25 do 14.15 a po siedmej
vyučovacej hodine od 14.15 do odchodu žiakov zo školskej jedálne. Dozor zabezpečujú
podľa harmonogramu dozoru na jednotlivé vyučovacie dni v dňoch riadneho vyučovania.
Pri vykonávaní dozoru nad žiakmi v školskej jedálni dozerajú:
• aby žiaci prichádzali do školskej jedálne pokojne a správali sa disciplinovane,
• aby si žiaci odkladali kabáty, čiapky a školské tašky v chodbe pred jedálňou vo
vyhradených priestoroch a na vešiakoch,
• aby v jedálni nekričali a nepredbiehali sa v rade,
• aby žiaci za sebou odnášali použité taniere a príbor a upratali svoje miesto,
• aby sa žiaci v jedálni zbytočne dlho nezdržiavali,
• aby dodržiavali kultúru stolovania a spoločenského správania sa,
• aby žiaci neohrozovali bezpečnosť a zdravie spolužiakov,
• aby žiaci chránili majetok školskej jedálne.
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3. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri záujmových činnostiach
organizovaných školou mimo areálu školy vo vyučovacom a
mimovyučovacom čase.
Pedagogickí zamestnanci vykonávajú pedagogický dozor
1. pri vedení záujmových krúžkov po skončení vyučovania,
3. 1. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri vedení záujmových krúžkov po
skončení vyučovania
•
•
•
•
•
•

skontrolovať prítomnosť žiakov zapísaných v záujmovom krúžku,
zapísať neprítomných žiakov do triednej knihy,
zabezpečiť čistotu a poriadok v triede, alebo na mieste konania záujmovej činnosti,
aby na zemi neboli odpadky, aby žiaci mali kabáty a bundy zavesené na vešiakoch
a mobilné telefóny uložené v taškách,
upozorniť vedenie školy na technické nedostatky v triede, alebo na mieste konania
záujmovej činnosti,
zabezpečiť, aby po poslednej hodine v triede žiaci zotreli tabuľu, zavreli okná,
vyložili stoličky, vyzbierali odpadky na podlahe a v laviciach, zhasli svetlá a
opustili triedu, miesto záujmovej činnosti,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy v triede a v celom areáli
školy – najmä v bodoch II., IV., V. uvedeného poriadku.

4. Povinnosti pedagogického dozoru pri podujatiach organizovaných školou
mimo areálu školy vo vyučovacom a mimovyučovacom čase
Pedagogickí zamestnanci vykonávajú pedagogický dozor
A/
1. pri sprevádzaní žiakov na okresné, regionálne, krajské, slovenské a medzinárodné kolá
olympiád a súťaží,
2. pri organizovaní vychádzok, predmetových exkurzií, divadelných predstavení v mieste
školy,
3. pri organizovaní účelových cvičení.
4. A. 1. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri sprevádzaní žiakov na okresné,
regionálne, krajské, slovenské a medzinárodné kolá olympiád a súťaží
•
•

pripraviť plán podujatia (cieľ, program, harmonogram zamestnaní atď) na predpísanom
tlačive a odovzdať na schválenie riaditeľke,
poučiť žiakov o bezpečnosti počas školskej akcie mimo areálu školy najneskôr tri dni
pred uskutočnením podujatia a odovzdať zoznam žiakov, ktorí svojimi podpismi
potvrdili, že boli poučení o dodržiavaní bezpečnosti pri organizovaní podujatia,
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•
•
•
•
•
•

poučiť žiakov o celom programe podujatia, organizačných opatreniach podujatia,
o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení
a zásobách) a o tom, ako sa majú správať,
poučiť žiakov o spôsobe presunu cez cestu (hromadne alebo individuálne), ak učiteľ
vopred určil čas a miesto zrazu a rozchodu,
skontrolovať počet žiakov a potrebné vybavenie na podujatie,
vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (jeden učiteľ vykonáva dozor nad najviac 25
žiakmi v mieste školy a nad najviac 20 žiakmi mimo miesta školy) od začiatku
podujatia až do rozchodu žiakov po skončení podujatia,
uvoľniť žiaka z miesta konania podujatia len na základe písomnej žiadosti alebo
súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
Kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

4. A. 2. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri organizovaní vychádzok,
predmetových exkurzií, divadelných predstavení v mieste školy
•
•
•
•
•
•
•
•

pripraviť plán podujatia (cieľ, program, harmonogram zamestnaní atď) na predpísanom
tlačive a odovzdať na schválenie riaditeľke,
poučiť žiakov o bezpečnosti počas školskej akcie mimo areálu školy najneskôr tri dni
pred uskutočnením podujatia a odovzdať zoznam žiakov, ktorí svojimi podpismi
potvrdili, že boli poučení o dodržiavaní bezpečnosti pri organizovaní podujatia,
poučiť žiakov o celom programe podujatia, organizačných opatreniach podujatia,
o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení
a zásobách) a o tom, ako sa majú správať,
poučiť žiakov o spôsobe presunu cez cestu (hromadne alebo individuálne), ak učiteľ
vopred určil čas a miesto zrazu a rozchodu,
skontrolovať počet žiakov a potrebné vybavenie na podujatie,
vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (jeden učiteľ vykonáva dozor nad najviac 25
žiakmi) od začiatku podujatia až do rozchodu žiakov po skončení podujatia,
uvoľniť žiaka z miesta konania podujatia len na základe písomnej žiadosti alebo
súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

4. A. 3. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri organizovaní účelových cvičení
•
•
•
•

pripraviť plán podujatia (cieľ, program, harmonogram zamestnaní atď) na predpísanom
tlačive a odovzdať na schválenie riaditeľke,
poučiť žiakov o bezpečnosti počas školskej akcie mimo areálu školy najneskôr tri dni
pred uskutočnením podujatia a odovzdať zoznam žiakov, ktorí svojimi podpismi
potvrdili, že boli poučení o dodržiavaní bezpečnosti pri organizovaní podujatia,
poučiť žiakov o celom programe podujatia, organizačných opatreniach podujatia,
o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení
a zásobách) a o tom, ako sa majú správať,
poučiť žiakov o spôsobe presunu cez cestu (hromadne alebo individuálne), ak učiteľ
vopred určil čas a miesto zrazu a rozchodu,
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•
•
•
•
•

skontrolovať počet žiakov a potrebné vybavenie na podujatie,
vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (jeden učiteľ vykonáva dozor nad najviac 25
žiakmi) od začiatku podujatia až do rozchodu žiakov po skončení podujatia,
uvoľniť žiaka z miesta konania podujatia len na základe písomnej žiadosti alebo
súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
dbať, aby zaťaženie žiakov nedosiahlo stupeň poškodzujúci zdravie alebo ich zdravý
vývoj,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

Pedagogickí zamestnanci vykonávajú pedagogický dozor
B/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pri organizovaní školských výletov a exkurzií mimo miesta školy alebo v zahraničí,
pri organizovaní lyžiarskeho výcviku,
pri organizovaní Kurzu ochrany života a zdravia,
pri organizovaní plaveckého výcviku,
pri organizovaní zimnej turistiky a korčuľovania a pri organizovaní letnej turistiky,
v ubytovacích zariadeniach,
v dopravných prostriedkoch.

4. B. 1. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri organizovaní školských výletov
a exkurzií mimo miesta školy alebo v zahraničí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripraviť plán podujatia (cieľ, program, harmonogram zamestnaní atď) na predpísanom
tlačive a odovzdať na schválenie riaditeľke,
poučiť žiakov o bezpečnosti počas školskej akcie mimo areálu školy najneskôr tri dni
pred uskutočnením podujatia a odovzdať zoznam žiakov, ktorí svojimi podpismi
potvrdili, že boli poučení o dodržiavaní bezpečnosti pri organizovaní podujatia,
poučiť žiakov o celom programe podujatia, organizačných opatreniach podujatia,
o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení
a zásobách) a o tom, ako sa majú správať,
upozorniť žiakov, aby dodržiavali pokyny pedagogického dozoru, aby dodržiavali
program a harmonogram akcie,
poučiť žiakov o spôsobe presunu cez cestu (hromadne alebo individuálne), ak učiteľ
vopred určil čas a miesto zrazu a rozchodu,
skontrolovať počet žiakov a potrebné vybavenie na podujatie,
zabezpečiť kontrolu potrebných dokladov, kontaktov a prípadne poistenia žiakov,
zabezpečiť, aby žiaci predchádzali úrazom a dodržiavali verejný poriadok,
poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu, alebo privolať učiteľa vyškoleného na
poskytovanie prvej pomoci,
upovedomiť okamžite najbližšie zdravotnícke zariadenie a zabezpečiť prevoz
a sprevádzanie žiaka do zdravotníckeho zariadenia
informovať okamžite o úraze zákonného zástupcu žiaka,
zabezpečiť záznam o úraze,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (jeden učiteľ vykonáva dozor nad najviac 25
žiakmi v mieste školy a nad najviac 20 žiakmi mimo miesta školy) od začiatku
podujatia až do rozchodu žiakov po skončení podujatia,
uvoľniť žiaka z miesta konania podujatia len na základe písomnej žiadosti, alebo
súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
dbať, aby zaťaženie žiakov nedosiahlo stupeň poškodzujúci zdravie, alebo ich zdravý
vývoj,
zabezpečiť, aby žiaci nekonzumovali nepitnú vodu a neznáme ovocie a zeleninu,
zabezpečiť, aby sa žiaci nevozili individuálne na akomkoľvek dopravnom prostriedku,
zabezpečiť, aby sa žiaci presúvali po komunikáciách v organizovanom útvare len po
vyznačených prechodoch pre chodcov a upozorniť ich, aby dodržiavali pravidlá cestnej
premávky,
upozorniť žiakov, aby sa pohybovali v exteriéroch v čase osobného voľna v minimálne
dvojčlenných skupinách a oznámili presné miesto pobytu,
upozorniť žiakov, aby mali vždy pri sebe preukaz totožnosti a kartičku s názvom
a adresou školy, menom pedagogického dozoru a telefónny kontakt na učiteľa, ktorý
vykonáva pedagogický dozor,
skontrolovať, či má žiak postačujúci kredit na svojej SIM karte a či má aktivovaný
roaming,
zabezpečiť, aby žiak, ktorý nie je majiteľom mobilného telefónu sa pohyboval
v skupine, kde aspoň jeden jej člen ho má,
vyžiadať od žiakov, účastníkov akcie telefonické kontakty pre prípad potrebnej
komunikácie.
pri výletoch do hôr postupovať so žiakmi len po určených turistických značkách,
nedovoliť žiakom využívať skratky, vyhýbať sa letným snehovým poliam,
neorganizovať horozelecké túry,
zabezpečiť dozor pri kúpaní tak, aby žiaci vstupovali do vody tam, kde je kúpanie
povolené po skupinách, pričom skupina nemôže mať viac ako 10 žiakov,
povoliť kúpanie žiakom na výletoch len na kúpaliskách schválených okresným
hygienikom,
nepovoliť kúpanie v prírodných tokoch, ktorých priestor nebol vopred preskúmaný
a vyhradený,
nepovoliť kúpanie v nebezpečných prírodných tokoch,
povoliť člnkovanie len v stojatých vodách a na strážených vodných plochách tam, kde
to štatút riek povoľuje, na člnku musí byť učiteľ, ktorý je dobrým plavcom,
zabezpečiť, aby pri člnkovaní mal každý žiak na sebe záchranný pás (vestu), na člnku
musí byť učiteľ, ktorý je dobrým plavcom,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

7

4. B. 2. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri organizovaní lyžiarskeho
výcviku
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripraviť plán podujatia (cieľ, program, harmonogram zamestnaní ai) na predpísanom
tlačive a odovzdať na schválenie riaditeľke,
poučiť žiakov o bezpečnosti počas školskej akcie mimo areálu školy najneskôr tri dni
pred uskutočnením podujatia a odovzdať zoznam žiakov, ktorí svojimi podpismi
potvrdili, že boli poučení o dodržiavaní bezpečnosti pri organizovaní podujatia,
poučiť žiakov o celom programe podujatia, organizačných opatreniach podujatia,
o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení
a zásobách) a o tom, ako sa majú správať,
upozorniť žiakov, aby dodržiavali pokyny pedagogického dozoru, aby dodržiavali
program a harmonogram akcie,
poučiť žiakov o spôsobe presunu cez cestu (hromadne alebo individuálne), ak učiteľ
vopred určil čas a miesto zrazu a rozchodu,
skontrolovať počet žiakov pred začiatkom výcviku a na konci výcviku,
skontrolovať výstroj, lyžiarske viazanie (ktorému výrobca zaručuje bezpečnosť pri
používaní, a ktoré je zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej
súčasti lyžiarskeho výstroja, skontrolovať primerané oblečenie žiakov podľa
poveternostných podmienok,
poučiť žiakov, aby sa pohybovali so športovým náčiním tak, aby neohrozovali iných,
poučiť žiakov o spôsobe jazdy na svahu tak, aby neohrozovali seba, ani druhých,
poučiť žiakov, aby obchádzali na svahu iných účastníkov tak, aby mali okolo seba
dostatočný voľný priestor,
žiadať od žiakov, aby dodržiavali dôsledne pokyny vedúceho družstva,
zabezpečiť, aby sa žiaci správali podľa pokynov vedúceho družstva aj na sedačke pri
nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní,
poučiť žiakov, aby si na sedačke založili zaklapku, nenakláňali sa a sedeli pokojne,
poučiť žiakov, aby jazdili na vleku v stope, nedotýkali sa stĺpov, nehojdali sa,
zabezpečiť, aby sa vyhýbali prekážkami na svahu (snežný skúter, ratrak ai),
poučiť žiakov, aby dodržiavali prísny zákaz voziť sa individuálne na akomkoľvek
dopravnom prostriedku (snežný skúter, ratrak ai.),
zabezpečiť, aby žiaci jazdili na svahu tak, aby neohrozili seba ani druhých,
zabezpečiť, aby žiaci dbali na dostatočný odstup pri zjazde za iným lyžiarom na svahu,
žiadať od žiakov, aby ponechali voľný priestor na smer a spôsob jazdy lyžiarovi
vpredu pri predbiehaní (predbiehať možno sprava aj zľava),
poučiť žiakov, aby zastavovali na okrajoch zjazdovky len v odôvodnených prípadoch,
aby neboli ohrození ďalší účastníci,
zabezpečiť, aby si žiaci nesadali bezdôvodne uprostred zjazdovky a neohrozovali tým
seba aj ostatných,
zabezpečiť, aby žiaci stúpali a zostupovali po okraji lyžiarskej trate,
zabezpečiť, aby sa žiak presvedčil pri vjazde na trať a pri rozjazde po zastavení, či sa
zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba,
zabezpečiť, aby žiaci mali prehľad o situácii pred sebou,
zabezpečiť, aby žiaci jazdili rýchlosťou primeranou svojim schopnostiam
a možnostiam terénu, snehovým podmienkam a počtu lyžiarov na lyžiarskej trati,
kvalite snehu a jazdili len po vyznačených zjazdovkách,
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyžiadať od žiakov podľa vyhlášky o opatreniach proti prenosným chorobám písomné
prehlásenie od rodičov, že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi akcie karanténu, a že
nie je známe, že v poslednom čase menovaný prišiel do styku s osobami, ktoré ochoreli
týmito chorobami,
zabezpečiť, aby žiaci predložili pedagogickému dozoru potvrdenie od lekára
o spôsobilosti absolvovať lyžiarsky výcvik,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali denný režim (budíček, čas podávania stravy, nástupy
na výcvik, večierku ai),
vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (jeden učiteľ vykonáva dozor nad najviac 20
žiakmi) od začiatku podujatia až do rozchodu žiakov po skončení podujatia,
uvoľniť žiaka z miesta konania podujatia len na základe písomnej žiadosti alebo
súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
dbať, aby zaťaženie žiakov nedosiahlo stupeň poškodzujúci zdravie alebo ich zdravý
vývoj,
zabezpečiť, aby žiaci predchádzali úrazom a dodržiavali verejný poriadok,
poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu, privolať lekára, účastníka kurzu, alebo učiteľa
vyškoleného na poskytovanie prvej pomoci,
upovedomiť najbližšie zdravotnícke zariadenie a zabezpečiť prevoz a sprevádzanie
žiaka do zdravotníckeho zariadenia, ak tak situáciu posúdi lekár na kurze,
informovať okamžite o úraze zákonného zástupcu žiaka,
zabezpečiť záznam o úraze,
zabezpečiť, aby žiaci nekonzumovali nepitnú vodu a neznáme ovocie a zeleninu,
upozorniť žiakov, aby nenosili so sebou cenné veci (šperky, elektroniku, väčšiu sumu
peňazí), a aby zodpovedali za svoje osobné veci,
zabezpečiť, aby sa žiaci v čase osobného voľna zdržiavali len vo vymedzenom
priestore podľa pokynov pedagogického dozoru,
upozorniť žiakov, aby sa pohybovali v exteriéroch v čase osobného voľna v minimálne
dvojčlenných skupinách a oznámili presné miesto pobytu,
zabezpečiť, aby sa žiaci presúvali po komunikáciách v organizovanom útvare len po
vyznačených prechodoch pre chodcov a upozorniť ich, aby dodržiavali pravidlá cestnej
premávky,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

4. B. 3. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri organizovaní Kurzu ochrany
života a zdravia
•
•
•
•

pripraviť plán podujatia (cieľ, program, harmonogram zamestnaní atď) na predpísanom
tlačive a odovzdať na schválenie riaditeľke,
poučiť žiakov o bezpečnosti počas školskej akcie mimo areálu školy najneskôr tri dni
pred uskutočnením podujatia a odovzdať zoznam žiakov, ktorí svojimi podpismi
potvrdili, že boli poučení o dodržiavaní bezpečnosti pri organizovaní podujatia,
poučiť žiakov o celom programe podujatia, organizačných opatreniach podujatia,
o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení
a zásobách) a o tom, ako sa majú správať,
poučiť žiakov o spôsobe presunu cez cestu (hromadne alebo individuálne), ak učiteľ
vopred určil čas a miesto zrazu a rozchodu,
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skontrolovať počet žiakov a potrebné vybavenie na podujatie,
vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (jeden učiteľ vykonáva dozor nad najviac 20
žiakmi) od začiatku podujatia až do rozchodu žiakov po skončení podujatia,
uvoľniť žiaka z miesta konania podujatia len na základe písomnej žiadosti alebo
súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
dbať, aby zaťaženie žiakov nedosiahlo stupeň poškodzujúci zdravie alebo ich zdravý
vývoj,
zabezpečiť, aby žiaci predchádzali úrazom a dodržiavali verejný poriadok,
poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu, alebo privolať učiteľa vyškoleného na
poskytovanie prvej pomoci,
upovedomiť okamžite najbližšie zdravotnícke zariadenie a zabezpečiť prevoz
a sprevádzanie žiaka do zdravotníckeho zariadenia
informovať okamžite o úraze zákonného zástupcu žiaka,
zabezpečiť záznam o úraze,
zabezpečiť, aby žiaci nekonzumovali nepitnú vodu a neznáme ovocie a zeleninu,
upozorniť žiakov, aby nenosili so sebou cenné veci (šperky, elektroniku, väčšiu sumu
peňazí), a aby zodpovedali za svoje osobné veci,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali denný režim (budíček, čas podávania stravy, nástupy
na výcvik, večierku ai),
zabezpečiť, aby sa žiaci pohybovali iba vo vymedzených priestoroch jednotlivých
zamestnaní,
zabezpečiť, aby dodržiavali pri streleckých disciplínach všetky povely veliaceho
inštruktora,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali prísny zákaz voziť sa individuálne na akomkoľvek
dopravnom prostriedku,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali pri turistických akciách vyznačenú trasu, nepoužívali
skratky, spolupracovali s celou skupinou a neoddelili sa od svojej skupiny,
neorganizovať horolozecké túry,
zabezpečiť, aby sa žiaci riadili prísne pokynmi pedagogického dozoru pri pobyte
v chránených prírodných oblastiach a rešpektovali pokyny Horskej služby,
upozorniť žiakov, aby sa pohybovali v exteriéroch v čase osobného voľna v minimálne
dvojčlenných skupinách a oznámili presné miesto pobytu,
zabezpečiť, aby sa žiaci presúvali po komunikáciách v organizovanom útvare len po
vyznačených prechodoch pre chodcov a upozorniť ich, aby dodržiavali pravidlá cestnej
premávky,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

4. B. 4. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri organizovaní plaveckého
výcviku
•
•

pripraviť plán podujatia (cieľ, program, harmonogram zamestnaní atď) na predpísanom
tlačive a odovzdať na schválenie riaditeľke,
poučiť žiakov o bezpečnosti počas školskej akcie mimo areálu školy najneskôr tri dni
pred uskutočnením podujatia a odovzdať zoznam žiakov, ktorí svojimi podpismi
potvrdili, že boli poučení o dodržiavaní bezpečnosti pri organizovaní podujatia,
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•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poučiť žiakov o celom programe podujatia, organizačných opatreniach podujatia,
o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení
a zásobách) a o tom, ako sa majú správať,
poučiť žiakov o spôsobe presunu cez cestu (hromadne alebo individuálne), ak učiteľ
vopred určil čas a miesto zrazu a rozchodu,
skontrolovať počet žiakov a potrebné vybavenie na podujatie,
vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (jeden učiteľ vykonáva dozor nad najviac 25
žiakmi) od začiatku podujatia až do rozchodu žiakov po skončení podujatia,
uvoľniť žiaka z miesta konania podujatia len na základe písomnej žiadosti alebo
súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
dbať, aby zaťaženie žiakov nedosiahlo stupeň poškodzujúci zdravie alebo ich zdravý
vývoj,
zabezpečiť, aby žiaci predchádzali úrazom a dodržiavali verejný poriadok,
poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu, alebo privolať učiteľa vyškoleného na
poskytovanie prvej pomoci,
upovedomiť okamžite najbližšie zdravotnícke zariadenie a zabezpečiť prevoz
a sprevádzanie žiaka do zdravotníckeho zariadenia
informovať okamžite o úraze zákonného zástupcu žiaka,
zabezpečiť záznam o úraze,
žiadať, aby žiaci predložili podľa vyhlášky o opatreniach proti prenosným chorobám
písomné prehlásenie od rodičov, že ošetrujúci/a lekár/ka nenariadil/a účastníkovi/čke
akcie karanténu a nie je známe , že v poslednom čase menovaný/á prišiel/a do styku s
osobami, ktoré ochoreli týmito chorobami,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali denný režim (budíček, čas podávania stravy, nástupy
na výcvik, večierku a pod.)
zabezpečiť, aby sa žiaci zdržiavali v čase osobného voľna len vo vymedzenom
priestore podľa pokynov PD,
kontrolovať prísny zákaz žiakom voziť sa individuálne na akomkoľvek dopravnom
prostriedku,
zabezpečiť, aby sa žiaci kúpali v bazéne alebo pri mori len pod dozorom
inštruktora/ky,
kontrolovať zákaz kúpania sa žiakov v noci,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali pri kúpaní v mori bezpečnú vzdialenosť od brehu,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali zákaz kúpať sa, člnkovať sa, plávať na nafukovačke
za bóje,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali zákaz kúpať sa, člnkovať sa, plávať na nafukovačke
mimo vyhradených pláží,
zabezpečiť, aby žiaci rešpektovali výstražnú signalizáciu ( čierna zástava – nepovolený
vstup do mora),
vyžadoavať od žiakov, aby dbali na bezpečnosť seba aj iných, ktorí sa kúpu v bazéne,
kontrolovať, či žiaci dodržiavajú zákaz skákať do vody a potápať sa,
kontrolovať, či žiaci dodržiavajú možnosť člnkovať sa len v stojatých a strážených
vodných plochách, kde je to povolené, a to len so sprievodcom a so záchrannými
pásmi (vestami) pre žiakov/čky,
kontrolovať, či sa žiaci nekúpu na otvorených plochách a vopred nepreskúmaných
vodných plochách,
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zabezpečiť, aby sa žiaci zdržiavali pod pedagogickým dozorom výlučne v priestoroch
označených pre neplavcov/kyne, ak je neplavec/kyňa
zabezpečiť, aby žaici vstupovali do vody pod dozorom jedného/nej učiteľa/ky najviac
v skupine 10 žiakov/čiek,
poučiť žiakov, aby nechodili do vody s plným žalúdkom,
informovať žiakov, aby sa pred vstupom do vody osprchovali, resp. postupne sa
ochladili,
zabezpečiť, aby žiaci nevstupovali do vody skokom,
zabezpečiť, aby žaici plávali na väčšie vzdialenosti len v skupine, v ktorej sú dobrí/é
plavci/kyne a inštruktor/ka,
kontrolovať, aby žiaci neplávali nikdy v blízkosti plavidiel,
zabezpečiť, aby sa žiaci riadili pri vlnách pokynmi plavčíkov/čiek a pedagogického
dozoru,
informovať žiakov, aby nepodliehali panike v prípade postihnutia kŕčom alebo
nevoľnosťou (k brehu sa dá doplávať v polohe znak s minimálnym pohybom rúk alebo
nôh),
kontrolovať, aby žiaci dodržiavali poriadok na miestach vyhradených na kúpanie,
poučiť žiakov, aby vykonávali fyziologické potreby v zariadeniach na to určených,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

4. B. 5. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi pri organizovaní zimnej turistiky
a korčuľovania a pri organizovaní letnej turistiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripraviť plán podujatia (cieľ, program, harmonogram zamestnaní atď) na predpísanom
tlačive a odovzdať na schválenie riaditeľke,
poučiť žiakov o bezpečnosti počas školskej akcie mimo areálu školy najneskôr tri dni
pred uskutočnením podujatia a odovzdať zoznam žiakov, ktorí svojimi podpismi
potvrdili, že boli poučení o dodržiavaní bezpečnosti pri organizovaní podujatia,
poučiť žiakov o celom programe podujatia, organizačných opatreniach podujatia,
o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení
a zásobách) a o tom, ako sa majú správať,
poučiť žiakov o spôsobe presunu cez cestu (hromadne alebo individuálne), ak učiteľ
vopred určil čas a miesto zrazu a rozchodu,
skontrolovať počet žiakov a potrebné vybavenie na podujatie,
vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi (jeden učiteľ vykonáva dozor nad najviac 25
žiakmi) od začiatku podujatia až do rozchodu žiakov po skončení podujatia,
uvoľniť žiaka z miesta konania podujatia len na základe písomnej žiadosti alebo
súhlasu zákonného zástupcu žiaka,
dbať, aby zaťaženie žiakov nedosiahlo stupeň poškodzujúci zdravie alebo ich zdravý
vývoj,
zabezpečiť, aby žiaci predchádzali úrazom a dodržiavali verejný poriadok,
poskytnúť prvú pomoc v prípade úrazu, alebo privolať učiteľa vyškoleného na
poskytovanie prvej pomoci,
upovedomiť okamžite najbližšie zdravotnícke zariadenie a zabezpečiť prevoz
a sprevádzanie žiaka do zdravotníckeho zariadenia
informovať okamžite o úraze zákonného zástupcu žiaka,
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•
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zabezpečiť záznam o úraze,
kontrolovať, aby žiaci vstupovali do objektu klziska iba so súhlasom pedagogického
dozoru v primeranom športovom oblečení a obutí (korčule),
kontrolovať, aby žiaci dodržiavali počas výcviku smer korčuľovania,
zabezpečiť, aby sa žiaci správali tak, aby nedošlo k úrazu (nenarážali do
korčuľujúcich, nestrkali sa, nepodrážali nohy ai),
zabezpečiť, aby žiaci absolvovali kurz len so súhlasom lekára a rodičov, ak je
oslobodený/á od TŠV,
informovať žiakov, aby zodpovedali za svoje správanie do doby zrazu na dohodnutom
mieste a po ukončení výcviku,
zabezpečiť, aby žiaci opustili klzisko len so súhlasom pedagogického dozoru,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

4. B. 6. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi v ubytovacích zariadeniach (UZ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpečiť rozdelenie žiakov do izieb (stanov) v UZ,
zistené technické nedostatky v UZ nahlásiť prevádzkarovi,
kontrolovať, aby žiaci dodržiavali poriadok a čistotu na izbách (v kempingu),
v hygienických zariadeniach a iných objektoch UZ,
dohliadať na to, aby žiaci nepoškodili majetok UZ,
zabezpečiť, aby akúkoľvek škodu na zariadení UZ nahradil žiak, ktorý škodu spôsobil.
Ak sa vinník nezistí, škodu uhradia rovnakým dielom všetci žiaci zúčastnení na akcii.
zabezpečiť, aby žiaci neopustili UZ bez súhlasu vedúceho akcie alebo učiteľa, ktorý
vykonáva pedagogický dozor,
zabezpečiť, aby žiaci dodržiavali nočný pokoj a počas neho sa zdržiavali vo svojich
izbách (stanoch),
vykonávať službu od 22.00 hod do 7.00 podľa harmonogramu uvedeného v pláne
akcie,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

4. B. 7. Povinnosti pedagogického dozoru nad žiakmi v dopravných prostriedkoch (DP)
•
•
•
•
•
•

skontrolovať, či žiaci majú so sebou všetky osobné doklady potrebné na danú akciu
(občiansky preukaz, pas, zdravotný preukaz, poistenie, a pod.
skontrolovať, či do dopravného prostriedku nastúpili všetci žiaci, účastníci akcie,
zabezpečiť, aby žiaci počas jazdy autobusom sedeli na svojom sedadle a nevykláňali sa
z okien, aby počas jazdy vlakom neprechádzali medzi vagónmi,
zabezpečiť, aby žiaci udržiavali poriadok na svojom mieste a v jeho okolí, aby
odpadky hádzali do nádob na to určených,
dohliadnuť, aby žiaci nepoškodzovali vnútorné vybavenie DP (v opačnom prípade
škodu nadradí ten, kto ju spôsobil)
zabezpečiť, aby žiaci opustili DP len na pokyn pedagogického dozoru,
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•
•

zabezpečiť, aby sa žiaci nezdržiavali na vozovke a cez cestu prechádzali podľa
pokynov pedagogického dozoru,
kontrolovať dodržiavanie Vnútorného poriadku školy – najmä v bodoch IV., V.
uvedeného poriadku.

Vo Zvolene 1. apríla 2009

PhDr. Eva Chylová,
riaditeľka
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