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Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov 

 

Vnútorná smernica č. 6/2020 

o režime otvárania a zatvárania budovy školy  

 

Účel Smernice: 

 

Táto Smernica stanovuje podrobnosti o režime otvárania a zatvárania budovy školy v čase 

vyučovania i mimo vyučovania s cieľom ochrany bezpečnosti a zdravia žiakov 

a zamestnancov školy.   

 

Oblasť platnosti: 

 

Smernica  je platná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa – ZŠ, Nám. arm. gen. L. 

Svobodu 16, 08501 Bardejov    

 

Počet strán: 4 

Počet príloh: 0 

 

Vzťah k už vydaným interným normám školy: 

 

Táto smernica je novým vnútorným predpisom školy. 

 

Gestorský útvar: 

Riaditeľ školy 

Schválil: Mgr. Igor Drotár, 

riaditeľ školy 

 

podpis 

Dátum schválenia: 

19. 06. 2020 

Dátum účinnosti: 

22. 06. 2020 

 

 

Zásady práce s vnútorným predpisom  
 

1. Pridelenie vnútorného predpisu: 

 

 

Smernica bola pridelená: 

 

 

Dátum Meno a priezvisko 

zamestnanca 

Funkcia Podpis 

 

22.06.2020 Igor Drotár Riaditeľ školy  
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22.06.2020 Valéria Tarbajová 
Zástupca riaditeľa pedagogický  

 

22.06.2020 Stanislav Polák 
Zástupca riaditeľa pedagogický  

 

22.06.2020 Mária Vasilčinová 
Vedúca školskej jedálne 

 

22.06.2020 Mária Kendrová Predseda ZO OZ  

22.06.2020 Dana Katušinová Sekretárka   

22.06.2020 Ján Evin Školník   

    

    

 

 

2. Uloženie vnútorného predpisu 

Smernica bude trvalo uložená u riaditeľa školy, na sekretariáte riaditeľstva školy a  je  

prístupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle školy všetkým zamestnancom.  

 
 

3. Oboznámenie s vnútorným predpisom 

Riaditeľ školy po schválení smernice zabezpečí jej distribúciu e- mailom všetkým 

zamestnancom školy. 

 

 

Článok I. 

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA  

  

Žiaci a zamestnanci školy vystupujú do budovy školy jedným spoločným (hlavným) 

vchodom. Dvere hlavného vchodu sú zaistené bezpečnostným zámkom, pričom vstup zvonku 

je chránený  bezpečnostnou guľou, ktorá bráni voľnému vstupu do budovy školy. Vstup do 

budovy a východ z budovy reguluje stála služba na vrátnici. 

 

Článok II. 

REŽIM OTVÁRANIA A ZATVÁRANIA BUDOVY ŠKOLY   

 

Budovu školy otvára v čase vyučovania služba na vrátnici vždy o 07.00h. Do budovy 

vstupujú iba žiaci školy bez sprievodu rodičov. Ranný vstup do budovy školy koordinuje 

služba na vrátnici. Budova školy sa zatvára o 07.45h. V čase dopoludňajšieho vyučovania 

a odpoludňajšej činnosti ŠKD a CVČ (07.45h – 16.30h) je budova školy zatvorená. 

V čase konania ZRŠ, zasadnutia rodičovskej rady, rady školy a pri organizovaní školských 

podujatí bude škola otvorená v potrebnom čase, najneskôr však do 19.00h. Školu v tomto čase 

otvára a zatvára poverená služba. Všetky uvedené akcie sú zaznamenané v mesačnom pláne 

práce, kde je zároveň uvedená aj osoba zodpovedná za ich organizáciu a teda aj za otvorenie 

a zatvorenie budovy školy.   
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Článok III. 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY V ČASE VYUČOVANIA 

 

V čase vyučovania a odpoludňajšej záujmovej činnosti od 07.45h – 16.30h môžu vstúpiť do 

budovy iba žiaci školy, ktorí sa preukážu na vrátnici školským preukazom. 

Cudzie osoby vrátane rodičov môžu vstúpiť do budovy školy iba po kontrole na vrátnici 

a zápise do knihy návštev. Služba na vrátnici odvedie návštevu na dotyčné miesto. V prípade 

akéhokoľvek podozrivého správania sa návštevníka školy, služba o tom upovedomí vedenie 

školy.  

 

Článok IV. 

KKNNIIHHAA  NNÁÁVVŠŠTTEEVV  

 

Kniha návštev je uložená na vrátnici. Do knihy návštev sa musí zapísať každý, kto vstupuje 

do budovy školy. V zápise uvedie dátum, svoje meno a priezvisko, číslo preukazu totožnosti 

a účel návštevy.  

 

Článok V. 

REŽIM KĹÚČOV OD VCHODU DO BUDOVY ŠKOLY 

 

Kľúče od vchodu do budovy školy majú tieto poverené osoby 

Dátum  Meno a priezvisko Funkcia Podpis 

22.06.2020 Igor Drotár  Riaditeľ  

22.06.2020 Valéria Tarbajová Zástupkyňa   

22.06.2020 Stanislav Polák Zástupca   

22.06.2020 Daniela Katušinová Sekretárka   

22.06.2020 Dana Bibková Účtovníčka   

22.06.2020 Ján Evin Školník   

22.06.2020 Mária Vasilčinová Vedúca ŠJ  

22.06.2020 Mária Andrejovská Upratovačka   

22.06.2020 Magdaléna Arpašová Upratovačka  

22.06.2020 Viera Baderková Upratovačka  

22.06.2020 Zuzana Benková Upratovačka  

22.06.2020 Ľubica Feceková Upratovačka  
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22.06.2020 Paulina Macejčoková Upratovačka  

 

 

Článok VI. 

ZZÁÁVVEERREEČČNNÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA  

Porušenie tejto Smernice sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


