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1. Identifikačné údaje 

 

Názov zariadenia: Základná škola, Ihľany 127 

Adresa školy: 059 94 Ihľany č. 127 

Kontakt: 0918538073 

 052/4589636 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ Obec Ihľany, 059 94 Ihľany 94 

 

Druh zariadenia: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 

 

  

Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita školy): 

 

Škola má k dispozícii dve budovy. Pôvodnú budovu a prístavbu. 

Pôvodná budova  – v tejto časti na prízemí je umiestnená športová miestnosť a jedna trieda 

sa momentálne využíva na výuku SZUŠ Rosnička – výtvarný a hudobný odbor.    

Tri triedy na poschodí sa momentálne nevyužívajú. Na poschodí sa nachádza 1 WC pre 

učiteľov s jedným umývadlom a 3 žiacke WC s tromi pisoármi, 3 umývadlami. 

Športová miestnosť – používame na hodiny telesnej výchovy a pre športovú mimoškolskú 

činnosť. Táto miestnosť má rozmery 11,1 m x 11,1 m s celkovou plochou 111 m2 . Deti majú 

k dispozícii WC spoločné pre dievčatá aj chlapcov  – 3 WC, 3 umývadlá,  31 pisoáre, 3 

umývadlá. 

Prístavba – Pôvodný objekt základnej školy a prístavba sú prepojené spájacím vestibulom, 

ktorý slúži ako aj hlavný vstup a zádverie do budovy prístavby, na ktorý nadväzuje chodba a 

vnútorné  hlavné schodisko. Po stranách chodby na prízemí je umiestnená  šatňa, WC žiakov 

– 2 WC pre chlapcov, tri pisoáre, 3 umývadlá, 4 WC pre dievčatá, 3 umývadlá, 1 WC 

pre učiteľov, s 1 umývadlom, sklad – kabinet a tri vyučovacie triedy. V každej triede je 

umývadlo. 

 Na 2. poschodí sú umiestnené tri vyučovacie triedy, počítačová učebňa, zborovňa 

a riaditeľňa. V každej triede je umývadlo, v jednej triede je výlevka. Maximálny počet žiakov 

je 150. 
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 2. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

7,30 - 7,40      príchod do školy 

7,45                  začiatok  1.  vyučovacej hodiny 

 

7,45 - 8,30       1.vyučovacia hodina 

8,40 - 9,25 2.vyučovacia hodina 

desiatová prestávka   

9,50 - 10,35 3.vyučovacia hodina 

10,55 - 11,40   4.vyučovacia hodina 

11,50 - 12,35 5.vyučovacia hodina 

12,45 - 13,30 6.vyučovacia hodina 

 

Prestávky sú 20  a 10 – minútové. V čase veľkých prestávok sa žiaci pri peknom počasí 

zdržiavajú mimo učební na čerstvom vzduchu vonku na školskom dvore. Aktívny oddych 

žiakov je 4 neriadený pedagógmi (voľný pohyb žiakov v určenom priestore), pedagógovia 

vykonávajú nad žiakmi dozor. Pri nepriaznivom počasí sa žiaci zdržiavajú v triedach. 

 

Každá trieda je vybavená dostatočným počtom rôznych veľkostných typov lavíc vhodného 

školského nábytku. Realizáciu a kontrolu rozsadzovania žiakov podľa výšky a druhu 

zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny učiteľ vždy na začiatku školského roku. 

Vyššie deti sedia v zadných laviciach, deti s poruchami zraku v predných laviciach, ľavorukí 

žiaci pri okne. Každý vyučujúci má povinnosť upozorňovať žiakov počas vyučovania na 

správne držanie tela pri sedení a podľa potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny malé formy 

telesnej výchovy. Tiež dbá na dodržiavanie správneho spôsobu vetrania alebo privetrávania. 

V každej triede je umiestnený nástenný teplomer na sledovanie teploty. Triedny učiteľ 

zabezpečuje, aby deti počas prestávok mohli tráviť voľný čas primeranou pohybovou 

aktivitou a aby mali umožnený voľný pohyb v areáli ZŠ (chodba, školský dvor) pri 

zabezpečenom dozore pedagógmi a aby sa učebne vetrali. 
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3. Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia u žiaka počas vyučovania 

 Ak vyučujúci zistí prejavy akútneho ochorenia žiaka počas vyučovacej hodiny, je povinný 

oznámiť túto skutočnosť riaditeľke školy a tá bezodkladne informuje zákonného zástupcu 

žiaka a zabezpečí bezpečným spôsobom odsun žiaka k príslušnému ošetrujúcemu lekárovi 

alebo do domácej starostlivosti. Každý žiak má v žiackej knižke kontakty na rodičov, ktoré sú 

zapísané aj v katalógovom liste žiaka. V prípade, že chýba tel. kontakt na rodiča, riaditeľka 

školy, alebo triedny učiteľ požiada o pomoc terénne pracovníčky obce. 

 

4. Režim stravovania 

Škola nemá vlastný samostatný pavilón školskej jedálne. Stravovanie zabezpečuje Obec Ihľany 

formou suchých balíčkov, ktoré žiaci dostávajú počas veľkej prestávky. 

stávku.  

V rámci pitného režimu si žiaci nosia do školy svoje nápoje pripravené rodičmi. V každej triede je 

umývadlo a prívod pitnej vody, žiaci sa môžu napiť vody z vodovodu. 

Nápojové automaty v rámci školy nie sú zriadené, škola nemá bufet. 

 

5. Postupu pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia. 

 Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší (dieťa sa škrabe, je nepokojné, 

nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámi túto skutočnosť 

vedeniu školy a rodičovi (zákonnému zástupcovi) žiaka. 

 Do príchodu rodiča (zákonného zástupcu) žiaka izoluje od kolektívu. 

 Učiteľ dohliadne, aby vrchný odev (hlavne čiapky, šály) žiaka podozrivého zo 

zavšivavenia, neboli spoločne uložené (v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi 

ostatných žiakov, príp. aby ich iní žiaci nepoužívali. 

 Učiteľ rodičovi (zákonnému zástupcovi) odporučí navštíviť príslušného obvodného 

pediatra za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov 

zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

 Vedenie školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov (zápisom do žiackych knižiek), 

že v škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učitelia školy, s cieľom 

zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v 
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detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie školy tiež požiada 

rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí. 

 Učiteľ v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to 

priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších 

detí, pričom minimálne dva krát do týždňa deťom vhodným spôsobom prezrie aj 

vlasovú časť hlavy. 

 Opätovný nástup žiaka do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že 

žiak je zdravý. 

6. Opatrenia na predchádzanie nadmernej statickej záťaže, podmienky pohybovej aktivity 

 Pohybové aktivity žiakov sú formálne (plánované a riadené) a neformálne 

(prirodzené). 

Neformálne pohybové aktivity žiakov sú upravené vnútorným poriadkom školy a 

bezpečnostnými predpismi školy. 

Formálne pohybové aktivity sú plánované v pedagogickej dokumentácii učiteľov. 

Vykonávajú sa v priestoroch školy alebo mimo priestorov školy. V priestoroch školy sú na 

pohybové aktivity žiakov vyčlenené  triedy a školský dvor. 

  

7. Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody 

Škola je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. 

 

8. Čistota a údržba priestorov školy 

Údržbu školy a drobné opravy zabezpečuje upratovačka. Rozsiahlejšie opravy sa 

vykonávajú prostredníctvom špecializovaných firiem. 

 Čistotu jednotlivých priestorov školy zabezpečuje upratovačka v zmysle jej pracovnej 

náplne a vnútorného poriadku ZŠ. Udržuje zverené priestory v poriadku a čistote tak, aby 

nebolo ohrozené zdravie detí a zamestnancov školy, resp. iných osôb zdržujúcich sa v 

objekte. 

Denne upratuje navlhko s čistiacim prostriedkom podlahy všetkých chodieb, schodísk. 

Dvakrát za deň – ráno po príchode žiakov a poobede po vyučovaní, príp. podľa potreby, ďalej 

denne každé ráno sa umýva podlaha šatní, záchody. 
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Podlaha tried a podlaha športovej miestnosti sa denne zametá po vyučovaní, umýva na 

vlhko, s čistiacim prípravkom sa denne upratujú aj pracovné plochy lavíc a stoličiek, kľučky 

dvier, odpadkové koše. 

Ďalej WC, ktoré sa po umytí mís a pisoárov a umývadiel v predsieňach WC dezinfikujú. 

Ochranná dezinfekcia sa robí chlórovým dezinfekčným prostriedkom (Savo, Chloramín), 

ktorý sa nariedi na účinnú koncentráciu (2%). 

Roztokom sa poumývajú určené plochy, po umytí sa počká asi 20 minút a vykoná sa 

opláchnutie umytých plôch vodou. Dezinfikujú sa aj odpadové nádoby z tried. 

Týždenne sa umývajú navlhko s pomocou čistiacich prostriedkov obkladačky, dvere, 

parapety okien, obrazy, vykurovacie telesá, podľa potreby umýva nábytok. 

Mesačne  sa ometajú steny od pavučín. 

Polročne sa umývajú okná, ošetruje a leští nábytok. 

Jedenkrát ročne sa čistia stropné svietidlá v lete pri veľkom upratovaní. Počas letných 

prázdnin vykonávajú veľké hĺbkové upratovanie – umývanie okien,  umývanie  lavíc, stoličiek, 

nábytku, pranie záclon. 

Starostlivosť o vonkajšie   plochy má na starosti upratovačka, vypomáhajú jej žiaci počas 

hodín PVC, ako aj pracovníci aktivačných prác obce v prípade potreby. Denne v ranných 

hodinách kontroluje  čistotu a bezpečnosť školského dvora a chodníkov ( v zimnom období 

zabezpečí bezpečnosť chodníkov, odhŕňa sneh, posýpa chodníky). 

Pomôcky na upratovanie sú rozdelené podľa účelu, osobitne na WC a podlahy a osobitne na 

pracovné plochy a nábytok, okná. Čistiace pomôcky sa denne čistia horúcou vodou a 

dezinfikujú. Čistiace a dezinfekčné pomôcky a prostriedky sú uložené v sklade čistiacich 

prostriedkov a v miestnosti upratovačky, vždy mimo dosah detí. 

 

9. Zneškodňovanie tuhého odpadu 

Odpady z miestností školského zariadenia vynáša  upratovačka do kovových 

odpadových nádob a plastových vriec, ktoré sú umiestnené na vonkajšom stanovišti pri 

kotolni. 

  

10. Pokyny pre zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci majú na vykonávanie trvalého dozoru nad žiakmi počas 

prestávok spracovaný harmonogram, ktorý sú povinní dodržiavať. V prípade absencie učiteľa 
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určí riaditeľka školy náhradný dozor. Samostatne sú spracované povinnosti všetkých 

zamestnancov v rámci ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci.   

 

11. Pokyny pre návštevníkov 

Vstup do objektu školy cudzím osobám je povolený iba s vedomím zamestnancov 

školy. 

Všetky návštevy sa hlásia dozorkonajúcemu učiteľovi na dolnej chodbe, ktorého povinnosť je 

upovedomiť riaditeľku  školy alebo učiteľa, za ktorým návštevník prišiel, o jeho prítomnosti. 

Nie je dovolený voľný pohyb cudzích osôb v priestoroch školy. 

Zákonní zástupcovia žiakov nesmú svojimi návštevami rušiť vyučovací proces, ale 

dohodnú si s učiteľom stretnutie tak, aby jeho návšteva vyučovací proces a povinnosti 

učiteľa nenarušovala. 

 

12 . Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií 

Pre prípady mimoriadnych udalostí a havárií v škole je zriadená komisia, ktorej 

členovia sú vybraní podľa profesií, či odborného zamerania: 

PaedDr. Irina Miturová – riaditeľ školy 

Ing. Mgr. Marcela Paludková – učiteľka 

pani Jana Boďová – ekonómka-hospodárka školy 

pani Anna Matveaková    – upratovačka školy 

 

Telefónne prípojky pre záchranné služby: 

112 – integrovaný záchranný systém 

150 – hasičská a záchranná služba 

155 – záchranná zdravotnícka služba 

158 – polícia 

159 – mestská polícia 

18 154 – záchranný systém 

0820 434 343 – detská linka záchrany 
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13. Uplatňovanie zákona NR SR č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, znenie podľa úpravy č. 465/2005 v znení neskorších 

predpisov 

Na škole sa rešpektuje zákaz fajčenia, na vstupe do všetkých budov školy je na dobre 

viditeľnom mieste symbol zákazu fajčenia. 


