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Identifikačné údaje: 
 
 
 
Názov zariadenia:                     Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom 

maďarským – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie Slobody 
141, Jesenské - Feled 

Adresa:   Námestie Slobody 141, 980 02 Jesenské 
Kontakt:                                     047/5698425 
 
Prevádzkovateľ zariadenia:     Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom  
                                                     maďarským – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie Slobody  
                                                    141, Jesenské - Feled  
IČO:                                             37888625 
Forma právnej subjektivity:   Rozpočtová organizácia  
Štatutárny zástupca:                Mgr. Katarína Kovácsová – riaditeľka školy 
Adresa:   Námestie Slobody 141, 980 02 Jesenské 
Kontakt:                                     tel.:  047/5698425 
                                                    e-mail: jesenske@zsszombathyho.sk 
 
Zriaďovateľ:                         Obec Jesenské 
Adresa:                                       Sobotská 10, Jesenské, 980 02 
IČO:                                             00318833 
Štatutár zástupca                      Mgr. Gabriel Mihályi 
Kontakt:                                      tel.: 047/56 98 283, 56 98 422 
                                                     email: starosta@jesenske.sk 
 
 

1. Popis zariadenia 
Škola má k dispozícii 2 budovy: 

A) Námestie Slobody 141, Jesenské 
B) Ul. Mieru 245, Jesenské 

 
Školu momentálne navštevuje 484 žiakov v dvoch budovách. Budovu na Námestí Slobody 141  
navštevuje 340 žiakov, budovu na Ul. Mieru 245 navštevuje 144 žiakov. V jednotlivých 
triedach je v priemere 20-25 žiakov.  
 

A) Námestie Slobody 141, Jesenské 
 

Budova na Námestí Slobody 141 je dvojposchodová. Je vybavená 15 učebňami na 
teoretické vyučovanie. Celková rozloha učební je 727,63 m2, na žiaka 2,14 m2 . Maximálna 
kapacita tejto budovy je 440 žiakov. 
Prízemie:  

a. 5 učební pre teoretickú výučbu 

mailto:starosta@jesenske.sk
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b. 1 odborná učebňa pre prírodovedné predmety  
c. 1 kabinet prírodovedných predmetov 
d. 1 bufet 
e. 2 sociálne zariadenia – toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá 
f. sklad upratovačiek 
g. kabinet školníka 

 
1. Poschodie: 

a. 4 učební pre teoretickú výučbu 
b. 1 zborovňa 
c. kuchyňa  
d. 3 kancelárie 
e. 1 kabinet výchovného poradcu 
f. 2 sklady 
g. 2 sociálne zariadenia – toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá 

 
2. Poschodie 

a. 3 učební pre teoretickú výučbu 
b. 1 odborná učebňa pre výpočtovú techniku s rozlohou 56,92 m2  
c. 2 sociálne zariadenia – toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá 
d. sklad upratovačiek 

 
 
Vedľajšia budova 1: 

a. 3 učebne pre teoretickú výučbu 
b. 1 knižnica 

 
Vedľajšia budova 2: 

a. 1 sklad učebníc 
b. 1 sklad 
c. 2 dielne s rozlohou 96 m2  

 
B) Ul. Mieru 245, Jesenské 

 
Budova je Ul. Mieru 245 jednoposchodová. Je vybavená 11 učebňami na teoretické 
vyučovanie. Celková rozloha učební je 506,36 m2 , na žiaka 2,27 m2. Maximálna kapacita 
učební v tejto je 306 žiakov. 
Prízemie: 

a. 6 učební pre teoretickú výučbu 
b. 3 šatne 
c. 3 sociálne zariadenia – toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá 

Poschodie: 
a. 6 učební pre teoretickú výučbu 
b. 2 kancelárie 
c. 1 zborovňa 
d. 2 sociálne zariadenia 
e. 1 kabinet pre 1. stupeň 
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2. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti (Predchádzanie 
nadmernej  psychickej záťaži) 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v súlade so zákonom MŠ SR č.245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

Vyučovací deň rozvrhnutý nasledovne:  
1. hod.   8:05 – 8:50  prestávka   5 min. 
2.hod.    8:55 – 9:40  prestávka 10min. 
3. hod.   9:50 – 10:35 prestávka 15 min. 
4. hod.  10:50 – 11:35 prestávka   5 min. 
5.hod.   11:40 – 12:25 prestávka   5 min. 
6. hod.  12:30 – 13:15  
obedňajšia prestávka od 13.15 do 13.55 h. 
7. hod.   13:55 – 14:35 prestávka   5 min. 
8. hod.   14:40 – 15:20  
Pri zostavovaní rozvrhu hodín prihliadame v čo najväčšej miere na základné psycho - 
hygienické zásady tvorby rozvrhu hodín a tzv. fyziologickej krivky dennej a týždennej 
výkonnosti. Za zostavenie rozvrhu hodín zodpovedajú zástupkyne riaditeľky školy.  
 
V popoludňajších hodinách prebieha vyučovanie v „školskom klube detí“, ktorý navštevujú 
deti I. stupňa.  
V ŠKD prebieha príprava na vyučovanie na druhý deň, potom sa deti majú možnosť hrať, majú 
možnosť voľného pohybu na dvore.  
Všetky triedy sú vybavené zobrazovacími jednotkami v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
247/20014 o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách pri práci so 
zobrazovacími jednotkami. 
Stredajšie popoludnie je určené na mimoškolskú, záujmovú činnosť a na oddych žiakov. 
V ostatných dňoch v popoludňajších hodinách škola zabezpečuje záujmovú aktivitu pre žiakov 
v rámci záujmových krúžkov. 
Realizáciu a kontrolu rozsadzovania žiakov podľa výšky a druhu zdravotného postihnutia žiaka 
(zrak, sluch) vykonáva triedny učiteľ vždy na začiatku školského roka. Vyšší žiaci sedia 
v zadných laviciach, deti s poruchami zraku v predných laviciach a ľaváci na ľavej strane pri 
okne. Povinnosťou každého vyučujúceho je upozorňovať žiakov počas vyučovania na správne 
držanie tela pri sedení a podľa potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny formy pohybu. Tiež 
dbá na dostatočné vetranie miestnosti.  
Vyučujúci zabezpečujú, aby sa prestávky využívali na aktívny pohyb. Počas veľkej 
prestávky sa žiaci zdržiavajú na dvore . 
 
 

3. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia a zistenia výskytu 
parazitov u žiaka počas vyučovania 

Ak vyučujúci zistí prejav akútneho ochorenia alebo prenosného ochorenia u žiaka počas 
vyučovania, je povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi a ten bezodkladne 
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telefonicky informuje zákonného zástupcu žiaka o tejto skutočnosti pre zabezpečenie presunu 
žiaka k príslušnému ošetrujúcemu lekárovi v sprievode zákonného zástupcu, alebo žiaka pošle 
autobusom do domácej starostlivosti so súhlasom zákonného zástupcu žiaka. Každý žiak má v 
žiackej knižke uvedené kontakty na rodičov.  
Ak triedny učiteľ zistí u žiaka nejaký parazit, diskrétne ho na to upozorní a túto skutočnosť 
oznámi aj rodičovi žiaka. Rodič je povinný parazit odstrániť a za ten čas žiak ostáva doma 
(najviac na 3 dni), zároveň rodič zoberie domov všetky osobné veci dieťaťa a tiež súrodenca 
žiaka. Triedny učiteľ poučí rodiča o spôsobe odstránenia parazitov. Dieťa sa vracia do kolektívu 
čisté, bez parazitov. Pri akútnom výskyte parazitov oznámi riaditeľ školy aj Regionálnemu 
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. 
 
 

4. Predchádzanie vzniku šírenia prenosných ochorení 
Miestnosti  v škole sú ráno, pre začatím vyučovania vyvetrané, za čo sú zodpovední školníci, 
ktorí po príchode do práce pootvárajú okná.  
Škola zamestnáva 3 upratovačky, ktoré majú za povinnosť udržiavať im pridelené priestory 
v náležitej čistote a poriadku.  
 
 

5. Podmienky pohybovej aktivity 
Vyučovanie telesnej výchovy prebieha v telocvični, ktorú prevádzkuje Obec Jesenské. 
Vyučujúci telesnej výchovy dbá o to, aby hodina telesnej výchovy bola vhodne organizovaná 
pre aktívne zapájanie sa detí. Zabezpečuje primerané vetranie priestoru pred, počas a po 
hodine telesnej výchovy. Deti majú možnosť venovať sa športom v rámci dvoch športových 
krúžkov.  
 
 

6. Režim stravovania vrátane doplnkového stravovania 
Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorú prevádzkuje Obec Jesenské. Jedlo sa tu 
pripravuje v miestnostiach na to určených a žiaci ho konzumujú v školskej jedálni. Obedy sa 
vydávajú v čase od 11:45 do 13,45 hod. Počas stravovania zabezpečujú pedagógovia dozor 
podľa rozvrhu dozorov. Vedú žiakov k správnym stravovacím návykom, vrátane kultúrneho 
stolovania a dodržiavania hygienických zásad. V predsieni jedálne sú umývadlá, na chodbe je 
sociálne zariadenie pre žiakov. 
V budove na Námestí Slobody 141 sa nachádza školský bufet, prevádzkovaná súkromnou 
osobou.  
 
 

7. Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody 
Dodávka pitnej vody v obidvoch budovách je zabezpečovaná verejným vodovodom. V 
učebniach, kabinetoch, kanceláriách, toaletách, chodbách a v jedálni sa používa studená 
voda. Pitný režim je zabezpečovaný pitnou vodou z vodovodu v triedach. Žiaci majú vlastné 
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poháre. Stravníci školskej jedálne majú nápoj k obedu denne. Žiaci v budove na Námestí 
Slobody 141 majú možnosť si kúpiť nápoje aj v bufete.  
 
 

8. Vhodné mikroklimatické podmienky 
Teplota v budove školy sa zabezpečuje nasledovne: 

 Učebne a ďalšie miestnosti, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, sa 
udržuje teplota najmenej 20 ºC. 

 Chodby a priestory toaliet sa udržujú pri teplote najmenej 15 ºC. 
 
Vedenie školy je povinné zabezpečiť v zimných mesiacoch teplotu v triedach 20 – 24 ºC. Ak 
teplota klesne tri po sebe nasledujúce dni pod 18 ºC alebo jeden deň pod 16 ºC, musí 
požiadať zriaďovateľa o prerušenie prevádzky zariadenia. Výmena vzduchu v budove školy 
a iných priestoroch je zabezpečená prirodzeným vetraním vždy počas prestávok vo vyučovaní 
a počas vyučovania podľa potreby. Po skončení vyučovania je potrebné dôkladné vyvetranie 
všetkých tried. 
 
 

9. Zabezpečenie čistoty a  údržby jednotlivých priestorov základnej 
školy 
- viď príloha č.1 harmonogram upratovania  

 

Čistotu priestorov zabezpečujú upratovačky, podľa pridelených priestorov a náplne práce. 

Denne sa umývajú chodby po príchode žiakov, po veľkej prestávke a po odchode žiakov zo 

školy. Denne sa umývajú všetky podlahy priestorov školy, všetky umývadlá v triedach a 

ostatných miestnostiach, dezinfikujú sa pisoáre a záchodové misy. Na čistenie a dezinfekciu sa 

používa Savo a Fixinela. Podľa potreby , najmenej však raz týždenne sa vysávajú miestnosti s 

kobercami. Týždenne a podľa potreby sa umývajú obkladačky v sociálnych zariadeniach, 

dvere, parapetné dosky, na vlhko sa vytierajú lavice a utiera sa prach na nábytku a 

vykurovacích telesách. Vykurovacie telesá sa čistia navlhko dvakrát za mesiac. Dvakrát ročne 

sa vykonáva veľké upratovanie, kedy sa umývajú okná. Čistiace potreby sa vydávajú podľa 

potreby, zvyčajne raz a mesiac.  
Osobitná údržba a dezinfekcia priestorov ZŠ -V prípade mimoriadnej udalosti, ako napr. v čase 
pandémie COVID-19  platia vždy aktuálne, osobitné pravidlá a pokyny vydané riaditeľom školy 
v súlade opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a opatreniami MŠVV a Š SR. 

Za drobné opravy a údržbu školských priestorov zodpovedajú školníci. Rozsiahle opravy sú 

zabezpečované prostredníctvom špecializovaných firiem. Maľovanie priestorov ZŠ 

zabezpečuje minimálne 1 x za 5 rokov. 
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10. Starostlivosť o vonkajšie priestory 
O vonkajšie priestory školy sa starajú školníci. Denne sa zametá chodník okolo školy a čistí sa 
dvor od odpadkov. Trávnatá plocha areálu sa kosí podľa potreby. V zimnom období vonkajší 
vstup do budovy a chodník pred budovou školy sa udržiava čistý odhŕňaním snehu a posypom 
technickou soľou.  
 
 

11. Odstraňovanie tuhého odpadu 
V obidvoch budovách na odpad slúžia plastové nádoby so sáčkom v triedach i na chodbách. 
Na chodbách je možnosť separovania odpadu do označených smetných košov. Odpad z tried 
vynášajú upratovačky 1- krát denne do vonkajších kontajnerov. Smetné koše sa čistia 
dezinfekčným prostriedkom namokro 1-krát denne. Odpad z kontajnerov sa odnáša raz 
týždenne.  
 

12. Pokyny pre zamestnancov 
Za bezpečnosť žiakov v obidvoch budovách na vyučovacej hodine a pri výchovnej činnosti je 
priamo zodpovedný vyučujúci, rovnako ako za bezpečnosť počas presunu do inej učebne. Za 
bezpečnosť žiakov na chodbách počas prestávky a v jedálni počas obeda zodpovedá dozor 
konajúci pedagóg, podľa platného harmonogramu.  
 
 

13. Pokyny pre návštevníkov 
Každý návštevník školy v obidvoch budovách sa musí ohlásiť školníkovi a uviesť dôvod 
návštevy. Zakazuje sa navštevovať vyučujúcich počas vyučovacej hodiny.  
Úradné a konzultačné hodiny sú uverejnené pri vstupe do budovy. Zákonný zástupca si 
návštevu mimo úradných hodín s vedením školy a pedagogickými zamestnancami vopred 
dohodne.  
 
 

14. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí 
V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej udalosti je za školu poverená kontaktná 
osoba: Mgr. Katarína Kovácsová, riaditeľka školy, 0475698425, jesenske@zsszombathyho.sk. 
Prostredníctvom nej a na základe vydaných opatrení RUVZ so sídlom v Rimavskej  Sobote,  
zabezpečujú  potrebné  aktivity  –  informovanosť  žiakov  školským rozhlasom, informovanosť 
rodičov prostredníctvom web stránky školy, spolupráca s lekármi primárnej zdravotnej 
starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné.  
 
V prípade výskytu pandémie, ako napr.COVID-19 sa škola riadi aktuálnymi opatreniami, 
usmerneniami a pokynmi riaditeľa školy, ktoré sú vypracované v zmysle opatrení a usmernení 
RÚVZ SR a MŠVVaŠ SR a aplikované na konkrétne podmienky našej ZŠ. Všetky tieto predpisy 
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dostanú zákonný zástupcovia žiakov, žiaci a všetci zamestnanci prostredníctvom EduPage a tiež 
sú zverejnené na web stránke školy. 
 
Telefónne čísla tiesňových volaní: 
Integrovaný záchranný systém: 112 
Hasičská a záchranná služba: 150 
Záchranná služba: 155 
Polícia: 158 
 
 

15. Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších 
predpisov 

 
Na našej škole sa dodržiava Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z., v ktorom sa podľa § 7 ods. 1 písm. 
c),  hovorí o zákaze fajčenia na základných školách a v školských zariadeniach. Zamestnávateľ 
kontroluje zamestnancov. Pedagogický zamestnanci kontrolujú žiakov. Pri zistení porušovania 
zákazu fajčenia sa tento priestupok nahlási Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Rimavskej Sobote. Oznam o zákaze fajčenia je umiestnený na viditeľnom mieste. 
 

 

 

 

16. Legislatíva 
 
Prevádzkový poriadok bol vypracovaný v súlade so: 
-Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- Vyhláškou MZ SR č.527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre detí 
a mládež 
- NV SR č. 276/06 Z.z. o minimálnych požiadavkách bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách  pri práci so zobrazovacími jednotkami 
- Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 
- NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 
- Zákonom č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov 
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Prevádzkovateľ                                                                              ........................................................ 
                                                                                                                 Mgr. Katarína Kovácsová 
                                                                                                                              riaditeľka školy 
 
 
Zriaďovateľ                                                                                        ..................................................... 
                                                                                                                     Mgr. Gabriel Mihályi 
                                                                                                                             starosta obce 
 
 
 
 
 
Prevádzkový poriadok schválil RÚVZ v Rimavskej Sobote dňa: ...................................................... 
 
 
 
 
Pečiatka, podpis zodpovedného pracovníka RÚVZ v Rimavskej Sobote  ....................................... 
 
 


