Školské stredisko záujmovej činnosti
pri ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce
„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“

Prevádzkový poriadok
ÚVOD
Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúci z právnych predpisov, organizačných,
technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení zameraných na vytváranie pracovných
podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia
a pracovnej schopnosti zamestnanca.
Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.
Zamestnávateľ, zamestnanci, zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri
práci a odborové organizácie navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení
v oblasti bezpečnosti práce.
Základná charakteristika súkromného strediska
Typ zariadenia : Školské stredisko záujmovej činnosti bude
zabezpečovať rozvíjanie záujmov a organizovanie výchovno-vzdelávacej, rekreačnej,
športovej a oddychovej činnosti žiakov vo voľnom čase v priebehu školského roku,
vrátane školských prázdnin pre žiakov ZŠ P. Horova v Michalovciach.
IČO : 1780771
Dátum začatia prevádzky : 01.09.2011
Zriaďovateľ: mesto Michalovce
Základné požiadavky na prevádzku
Umiestnenie
Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie
Organizácia prevádzky
Všeobecne
Sanitačný poriadok
Záverečné ustanovenie
Umiestnenie
Školské stredisko záujmovej činnosti poskytuje rozvíjanie záujmov
a organizovanie výchovno-vzdelávacej, rekreačnej, športovej a oddychovej činnosti
žiakov vo voľnom čase v priebehu školského roku, vrátane školských prázdnin pre žiakov ZŠ
P. Horova v Michalovciach, na základe platných predpisov a zriaďovacej listiny. Predmetom
činnosti je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie deti a mládeže ISCED I a ISCED II. ŠSZČ je
prioritne orientované na hádzanú a basketbal.

Školské stredisko záujmovej činnosti „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“ pri ZŠ P. Horova
v Michalovciach (ďalej len ŠSZČ) sa nachádza v priestoroch ZŠ P. Horova na ulici Kpt.
Nálepku 16 v Michalovciach.
Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie
Miestnosti pre záujmovú činnosť (ďalej len ZČ) ŠSZČ: telocvičňa, ihrisko na školskom dvore,
posilňovňa
Sociálne zariadenie: šatňa chlapci, šatňa dievčatá, WC chlapci, WC dievčatá, sprchy
Kancelárie: kabinet TV, kancelária ekonómky ŠSZČ, sklad športového náradia
Vybavenie miestností pre záujmovú činnosť
Miestnosti určené na ZČ (telocvičňa, školské ihrisko, posilňovňa) sú vybavené štandardným
telocvičným náradím, s protišmykovou podlahou. Veľkosť ihriska zodpovedá normám
školského športu, vertikálne a horizontálne pohyblivými basketbalovými košmi. V posilňovni
je ako podlahová krytina použitý záťažový koberec. Cvičebné náradie zodpovedá normám
bezpečnosti a je pravidelne testované. Tréneri majú k dispozícii všetky pomôcky potrebné
k realizácii jednotlivých športov. Sociálne zariadenia zodpovedajú hygienickým normám.
Čistota a poriadok v miestnostiach je zabezpečené štandardne (viď sanitačný poriadok).
Šatne
Žiaci sa do priestorov telocvične a šatní presúvajú pod dozorom trénera a plnia jeho pokyny.
Zvršky si odkladajú do šatní. Telocvičný úbor a prezúvky nosia so sebou. Nenechávajú ich
v šatniach.
Organizácia prevádzky
Personálne obsadenie :
Počet zamestnancov spolu : 4
Z toho:
vedúci ŠSZČ: 1
tréneri: 2
ekonóm ŠSZČ: 1
Všetci zamestnanci musia mať požadované vzdelanie:
vedúci ŠSZČ: vysokoškolské pedagogické vzdelanie II. stupňa
tréneri: adekvátna licencia trénera
ekonóm: minimálne stredné ekonomické vzdelanie
Povinnosti zamestnancov sú určené v pracovnom poriadku zamestnancov ŠSZČ
Časový harmonogram ŠSZČ
Záujmová činnosť ŠSZČ je prevažne rozvrhnutá v popoludňajších hodinách. Súčasťou činnosti
ŠSZČ môžu byť sústredenia, turnaje a zápasy mimo priestorov ŠSZČ (tieto zohľadňuje Plán
výchovnej činnosti ŠSZČ).
Pre činnosť záujmových útvarov (ďalej len ZU) je stanovený nasledujúci režim :
Popoludňajšie hodiny ZU:
6. hodina
12.30 - 13.30
7. hodina
13.45 – 14.45
8. hodina
15.00 – 16.00
9. hodina
16.15 - 17.15
10. hodina
18.00 – 19.00

Hygienické podmienky
V celej budove je nariadené prezúvanie sa žiakov do hygienicky vhodnej a zdravotne
nezáhadnej obuvi.
V priestoroch SŠSZČ sú hygienické zariadenia v dostatočnom počte.
Údržba je prevádzaná pravidelne.
Miesta určené na ZČ zodpovedajú hygienických požiadavkám bezpečnosti práce.
Osvetlenie a kúrenie je v celej budove podľa platných noriem.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Otázky BOZP pre zamestnancov ŠSZČ sú rozpracované v Pracovnom poriadku ŠSZČ
Otázky BOZP pre žiakov ŠSZČ sú rozpracované vo Vnútornom poriadku ŠSZČ
Režim činnosti ŠSZČ
1. Príchod žiakov sa uskutočňuje organizovane pod vedením vedúceho ZU, najskôr však 15
min pred začiatkom ZČ
2. Žiaci počas celej činnosti, počas prípravy na činnosť a počas odchodu dodržujú pokyny
vedúceho ZU a vnútorný poriadok ŠSZČ
ŠSZČ a škola neručí za stratu hodnotných predmetov, ktoré nie sú určené na výchovnú
a športovú činnosť (napr. mobil, výrobky zo zlata, hodinky, okuliare, audio a video technika).
Akékoľvek poranenie, úraz nahlási vedúci ZU bezodkladne riaditeľovi školy.
Škody spôsobené v priestoroch určených na činnosť ŠSZČ hradí žiak, ktorý škodu spôsobil.

Záverečné ustanovenie
Všetci zamestnanci Školského trediska záujmovej činnosti „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“ pri ZŠ P.
Horova v Michalovciach boli oboznámení s týmto prevádzkovým poriadkom a svojím
podpisom potvrdzujú, že ho berú na vedomie.

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňa 01.09.2011
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vedúci ŠSZČ

Mgr. Slavko Pavolko
riaditeľ školy

