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Interný predpis č. 6 / 2009 

Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene 
 

upravujúci postup pri vzniku školského úrazu a nebezpečnej udalosti. 
 

Účel predpisu : 
 
Táto smernica stanovuje pravidlá pre jednotný postup pri vzniku školského úrazu a nebezpečnej 
udalosti. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie Metodického usmernenia č.4/2009-R MŠ SR. 
 
Oblasť platnosti: 
 
Smernica platí pre všetkých zamestnancov organizácie. Záväzne stanovuje povinnosti pre všetky 
oprávnené osoby, ktoré vykonávajú pedagogický dozor nad žiakmi a zodpovednú osobu, ktorá 
dozerá na dodržiavanie Metodického usmernenia č.4/2009-R MŠ SR. Porušenie smernice sa 
považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.  
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Riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra vydáva tento predpis: 
 

Článok  I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tento Interný predpis v súlade s Metodickým  usmernením MŠ SR č.4/2009-R k 

zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku 
registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, upresňuje postup 
pri riešení školských úrazov na Gymnáziu Ľ. Štúra  vo Zvolene. 

 
2. Cieľom je zabezpečiť  jednotný postup pri riešení školských úrazov žiakov v škole 

a stanovenie zodpovednosti  pri ich riešení. 
 

Článok II. 
Základné pojmy 

 
1. Školský úraz je poškodenie zdravia dieťaťa, žiaka alebo študenta ak sa stal  
 
a) pri výchovno - vzdelávacej činnosti na strednej škole – gymnáziu alebo nepovinnej 

činnosti , organizovanej školou alebo v priamej súvislosti s ňou, 
b) pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so 

súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy. 
   

2. Registrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na 
základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka. 

 
3. Neregistrovaný školský úraz (drobné poranenie) je úraz , ktorý je dôvodom 

neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára  trvajúcej menej 
ako štyri dni, poprípade ak nedôjde k neprítomnosti žiaka v škole, ale dôjde k poškodeniu 
jeho zdravia úrazom. 

 
4. Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie 

žiaka, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. 
 

5. Vyšetrením úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta 
úrazu, svedkov úrazu, zadokumentovanie miesta úrazu ak ide vážny úraz, uvedenia mena 
a priezviska pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, 
poprípade mena  a priezviska zamestnanca, ktorý dal žiakovi pokyn na činnosť, ktorá 
viedla k vzniku úrazu. 

 
Článok III. 

Evidencia a spisovanie záznamu. 
 

1. Vedúci prevádzky školy vedie evidenciu neregistrovaných školských úrazov podľa čl.2 
metodického  usmernenia  MŠ SR č.4/2009-R. Evidencia sa vedie na formulári podľa 
prílohy č. 2. 

 
2. Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, zabezpečí 

dodanie údajov podľa čl.2 odst.9 metodického. usmernenia MŠ SR č.4/2009-R vedúcemu 
prevádzky školy do dvoch pracovných dní od vzniku akéhokoľvek úrazu žiaka. 
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3. Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, zabezpečí 
oznámenie vzniku úrazu riaditeľke školy, alebo v prípade jej neprítomnosti jej zástupcom 
okamžite  v deň vzniku úrazu a v súčinnosti s vedením školy súčasne zabezpečí 
ohlásenie úrazu zákonnému zástupcovi žiaka. 

 
4. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje vedúci prevádzky školy v súčinnosti 

s pedagogickým zamestnancom, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, ak to nie je 
možné, tak s triednym učiteľom žiaka v zmysle čl.3 bod 2 metodického usmernenia MŠ 
SR č.4/2009-R. 

 
5. Vedúci prevádzky školy vyšetrí každý úraz, ktorý sa stane žiakovi pri činnostiach 

uvedených v čl. II. bod 1 tohto interného predpisu. V prípade, ak u žiaka došlo k ťažkej 
ujme na zdraví, alebo ak nastala smrť žiaka, postupuje sa podľa čl.3, bod 3 metodického  
usmernenia MŠ SR č.4/2009-R.  

 
6.  Záznam sa spisuje najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku úrazu. Ak ide o neplno-    

 letého žiaka, k jeho spísaniu sa prizve jeho  zákonný zástupca.  
 Záznam sa spisuje na formulári podľa prílohy č.1.  

 
 

 
7. Za evidenciu školských úrazov a nebezpečných udalostí  zodpovedá vedúci prevádzky 

školy. Súčasne zodpovedá za štatistickú evidenciu vedenú vo webovej aplikácii  
            Úr (MŠSR)1-01.  

 
8. Škola uchováva záznamy a evidenciu o školských úrazoch 5 rokov od vzniku úrazu. 

 
 
 
 
Zoznam príloh:  
 
Príloha č.:1 Záznam o registrovanom školskom úraze  
Príloha č.:2  Evidencia drobných poranení 
 
 
 
 
 
 


