
                               SZUŠ Ludus, Palackého 22, 811 02 Bratislava      

                        Všeobecné zásady bezpečnostného správania 

 

- Plne sa venovať úlohám, ktorými bol žiak poverený. Nekonať ľahkomyseľne 

a nepozorne nerozptyľovať svojich spolužiakov. 

- Rešpektovať a dodržiavať príkazy, zákazy a iné pokyny na zaistenie BOZP pri 

vyučovaní vydané vyučujúcim. 

- Vykonávať svoju školskú činnosť v zmysle pokynov, ktoré sa na ňu vzťahujú. 

- Každý úraz, ktorý sa stane v škole ihneď ohlásiť svojmu vyučujúcemu, aj malé 

poranenie dať ošetriť. V prípade nevoľnosti alebo iných okolností, ihneď túto 

skutočnosť ohlásiť vyučujúcemu. 

- Po skončení výchovno - vzdelávacieho procesu ďalšiu zodpovednosť za žiaka 

preberajú rodičia. 

- Nikdy nepracovať so zariadením, ktoré je pokazené, alebo vykazuje známky 

poruchovosti. 

- Pracovať len so zariadením, ktorého obsluhou ste boli poverený a ktorého bezpečnú 

obsluhu poznáte. 

- Nedotýkať sa elektrického vedenia, nezapínať zariadenia do zástrčky. 

- Vypínače a prípadne iné elektrické zariadenia chytať iba suchými rukami. 

- Nevykonávať opravy na elektrickom zariadení, každú poruchu ihneď ohlásiť svojmu 

vyučujúcemu. 

- Pre pohyb v škole využívať iba vyhradené cesty a priechody, zdržiavať sa na určených 

miestach pre výkon Vašej činnosti. Po vonkajšom schodisku sa presúvať opatrne. 

Nevstupovať na schodisko vnútri budovy vedúce do skladu. 

- Svojvoľne neopustiť triedu, v ktorej prebieha vyučovanie 

- Počas prestávok sa nenaháňať po triedach, chodbe a pod. 

- Odpadky hádzať do koša – nie na zem. 

- Dbať aby únikové cesty, manipulačné priestory okolo zariadenia a priestory pred 

elektrickými rozvodmi a hasiacimi prístrojmi ostali nezaložené, voľné a čisté. 

- Udržiavať čistotu a poriadok v triedach. 
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                                   SZUŠ Ludus, Palackého 22, 811 02 Bratislava      

                         Zásady protipožiarnej bezpečnosti pre žiakov školy  

Na zaistenie ochrany pred požiarmi v priestoroch školy vydáva riaditeľka školy tieto zásady 

protipožiarnej bezpečnosti, ktoré platia pre: 

- Žiakov SZUŠ Ludus 

- Ostatné fyzické osoby nachádzajúce sa v priestoroch školy s vedomím vedenia školy 

 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti: 

1. Každý žiak je povinný konať tak aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní, 

elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov 

(hlavne neobsluhovať, nenastavovať, nezasahovať do činnosti spotrebičov). 

 

2. Dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred 

požiarmi vydané pedagogickým pracovníkom pred začiatkom konkrétnej činnosti. 

3. Žiaci nesmú : 

- fajčiť alebo používať otvorený plameň ( zápalky zapaľovače) v priestoroch školy. 

- Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, 

hydrantu alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom 

rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody. 

- Poškodzovať piktogramy ochrany pred požiarmi. 

- Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku, 

alebo zneužívať linku tiesňového volania. 

4. Do priestoru školy je zakázané nosiť horľavé kvapaliny, stlačené plyny a ostatné ľahko 

horľavé materiály. 

5. Žiaci majú zakázané vykonávať akékoľvek zásahy do elektrických zariadení ( zástrčky, 

zásuvky, rozvodné skrine, svietidlá, poistky a pod.) 

6. Obsluhovať akékoľvek elektrické spotrebiče môže žiak iba na základe poverenia 

vyučujúcim (PC, dataprojektor, reproduktory, CD prehrávače) 

7. Pri odchode zo školy pri presune z jednotlivých učební je žiak povinný vypnúť v triede 

svietidla, uzavrieť vodové uzávery na toaletách. 

8. Ponechať voľné únikové východy, nezapratávať ich nábytkom a podobne. 

9. Na evakuáciu osôb využívať únikové cesty, pri evakuácií zachovať pokoj, rozvahu, 

disciplínu a riadiť sa pokynmi členov protipožiarnej hliadky, vyučujúcich. 

10. Pri odchode zo školy, pri presunoch z jednotlivých učebni je žiak povinný vypnúť 

svetlo (a po použití vodovodných kohútikov na toaletách kohútiky uzavrieť)  

11. Ponechať voľné únikové východy, nezapratávať ich materiálom, nábytkom a 

podobne.  

12.  No evakuácií osôb využiť únikové cesty, pri evakuácií zachovať pokoj, rozvahu, 

disciplínu o riadiť so pokynmi členov protipožiarnej hliadky, vyučujúcich resp. 

vychovávateľov.  

13. V prípade vzniku požiaru:  



- Riadiť sa pokynmi vyučujúceho, požiarno-evakuačným plánom (v prvom rade 

zabezpečiť a vykonať evakuáciu osôb z ohrozeného priestoru, oznámiť vznik požiaru 

vyučujúcemu.  

- Uhasiť požiar (dostupnými prostriedkami ako: prenosné hasiace prístroje, požiarne 

vodovody - nástenné hydranty o pod.), ak nejde uhasiť vzniknutý požiar, v takom 

prípade zavolať najbližšiu hasičskú jednotku na t.č. 150 alebo no t.č. 1I2 o riadiť sa 

podľa „POŽIARNO – POPLACHOVÝCH SMERNÍC“. 

14. Nezakladať a nepoškodzovať požiarno – technické zariadenia (prenosné hasiace prístroje, 

požiarne uzávery - požiarne dvere), požiarne vodovody (nástenné hydranty, dokumentáciu 

ochrany pred požiarmi (požiarno – poplachové smernice, požiarno – evakuačný plán), 

výstražné tabuľky, hlavné uzávery vody, plynu a vypínače elektrickej energie. 

15. Predmety z ľahko horľavých a horľavých materiálov sa nesmú ukladať na vykurovacie 

zariadenia a spotrebiče (sprej, odlakovače), alebo do tesnej blízkosti vykurovacích telies. 

16. Zistené chyby a nedostatky vo všeobecnosti hneď ohlásiť vyučujúcemu. 

17. Dbať aby nedochádzalo k mechanickému poškodzovaniu elektrickej inštalácie. 

18. Za škody spôsobené na majetku školy (vlastníkov objektov v ktorých SZUŠ vyučuje) 

z titulu neoprávneného konania zodpovedá žiak, respektíve zákonný zástupca podľa platných 

predpisov. 

19.  Tieto zásady sa vzťahujú na všetky priestory, v ktorých SZUŠ vyučuje.  

 

August 2017 

 

Vypracovala: zástupkyňa riaditeľky Mgr.art Júlia Kováčiková                                                                

 

Schválila:  riaditeľka Mgr.art Katarína Baranová Art.D 

 


