
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLY 

 

1. Základná škola Pavla Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce 

 

2. Zriaďovateľom ZŠ je mesto Michalovce  

 

3. IČO : 17080771 

 

4. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí, pričom zohľadňuje vekové, 

fyzické a psychické zdravie detí. 

 

5. Je to plne organizovaná škola s vekovým zložením žiakov od 6 do 15 rokov. 

 

6. Škola je umiestnená v centre mesta, pozostáva z piatich budov, pričom jedna z budov sa 

nachádza cez miestnu cestnú komunikáciu. 

 

7. V budovách školy sa nachádzajú učebne, triedy, kabinety, telocvične, sociálne zariadenia, 

chodby, zborovne, riaditeľňa, kancelárie, jedáleň, kuchyňa. Triedy sú orientované na 

rôzne svetové strany. 

 

8. Stravovanie žiakov, pedagogického zboru a technicko–hospodárskych pracovníkov je 

zabezpečené v školskej stravovni. 

 

9. Pitný režim zabezpečuje školská stravovňa pri vydávaní obedov a popoludní zabezpečuje 

pre žiakov ŠK varnice s vodou. 

  

10. Škola je napojená na mestskú kanalizáciu. 

 

11. Tuhý komunálny odpad vyvážajú miestne technické služby. 

 

12. Sanitačný režim na škole – upratovanie priestorov školy a priľahlých priestorov školy 

prebieha denne, týždenne, mesačne, kvartálne a ročne. Denne – triedy, sociálne 

zariadenia, chodby. Týždenne – zborovne, riaditeľňa, kancelárie, olejové nátery, 

obkladačky, podľa potreby ostatné. Mesačne – osvetľovacie telesá, ostatné podľa 

potreby. Kvartálne – pranie záclon, tepovanie kobercov, umývanie okien, kosenie 

trávnatých porastov, orezávanie krovín a stromov, zametanie v priľahlých priestoroch 

školy, ostatné podľa potreby. Ročne – čistenie odkvapov, odhŕňanie snehu, ostatné podľa 

potreby. Pomôcky na čistenie – metly, vedrá, mopy, handry, špongie, utierky, ochranné 

rukavice, pracovný plášť, motyka, hrable, lopata, elektrická motorová píla,kosačka. 

Prostriedky – jar, fixinela, savo, okena, diavy, ajax, toaletné mydlo, chlór, kyselina soľná, 

tep, cif, prášok na pranie. Vetranie priestorov školy sa prevádza denne. 

 

13. Starostlivosť o čistotu a údržbu vonkajších priestorov, ihrísk a pieskovísk je obsiahnutá 

v Zákone č. 126/2006 Z.z. O verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 



14. Vykurovanie je zabezpečené jednak z vlastnej plynovej kotolne a jednak prostredníctvom 

plynových vykurovacích telies. Priestory ZŠ sú vybavené nástennými izbovými 

teplomermi. Teplota vo vykurovacom období je denne kontrolovaná. Teplota v triedach – 

22C, na chodbách – 18C, v riaditeľni – 20C, v zborovni – 22C 

 

15. Prevádzka ZŠ začína o 6.30 hod. a končí o 16.30 hod. 

Denný poriadok školy : 

6.30 hod  – 7.45 hod– ranná služba ŠK 

7.45 hod  – 8.30 hod – 1. vyučovacia hodina 

8.30 hod  – 8.40 hod – prestávka 

8.40 hod  – 9.25 hod – 2. vyučovacia hodina 

9.25 hod  – 9.45 hod – veľká prestávka 

9.45 hod  – 10.30 hod – 3. vyučovacia hodina 

10.30 hod  – 10.40 hod – prestávka 

10.40 hod – 11.25 hod – 4. vyučovacia hodina 

11.25 hod -  11. 35 hod – prestávka 

11.35 hod  – 12.20 hod – 5. vyučovacia hodina 

12.20 hod  – 12.30 hod – prestávka 

12.30 hod  – 13.15 hod – 6. vyučovacia hodina 

13.15 hod  – 13.45 hod – obed 

13.45 hod  – 16.30 hod – popoludňajšie vyučovanie, záujmová činnosť, výchovná  

                                         činnosť v ŠK 

 

16. Základná škola sa vo výchovno-vyučovacom procese riadi Učebnými plánmi  pre 1.až 9. 

ročník základných škôl, schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 

14.mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 1. septembra 2003. 

 

17. Povinnosti prevádzkovateľa sú obsiahnuté v zákone č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Slavko Pavolko 

               riaditeľ školy 

 


