
Zásady svojpomocnej činnosti 
 
 
 

1. Na svojpomocnej činnosti sa podieľajú všetci žiaci ubytovaní v ŠI. Od účasti z nej   

    vylúči zo závažných , najmä zdravotných alebo výchovných dôvodov žiaka  

    zástupkyňa  riaditeľa ŠI. 

 

2. Pri svojpomocnej činnosti žiaci: 

- dodržiavajú predpisy a pokyny o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci  

   a zachovávajú určené pracovné postupy 

- upratujú izby, balkóny pri izbách a určený priestor okolia ŠI 

- uplatňujú hospodárny vzťah k spoločnému majetku (šetria zariadenie, pracovné prostriedky,  

   včas vypínajú svetlo, nenechávajú zbytočne tiecť vodu ap.) 

- oznamujú skupinovej vychovávateľke a na vrátnici nedostatky a závady, ktoré by mohli   

   ohroziť bezpečnosť alebo zdravie človeka. 

 

3. Žiaci nesmú vykonávať tieto práce :  

- čistenie s použitím dezinfekčných prostriedkov 

- čistenie okien, osvetľovacích zariadení, sociálnych zariadení 

- zvesiť a následne vešať záclony. 

 

4. Upratovanie a čistenie ostatných spoločných a spoločenských priestorov , veľké  

    upratovanie a upratovanie náročné na dodržiavanie bezpečnostných predpisov    

    vykonávajú prevádzkoví pracovníci ŠI. 

 

5. Riaditeľ ŠI zabezpečí : 

- oboznámenie žiakov s pravidlami dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

6. Zástupkyňa riaditeľa určí : 

- primeraný čas na svojpomocnú činnosť žiakov v ŠI tak, aby sa nenarušil čas vyhradený na    

   odpočinok, prípravu na vyučovanie a VVČ 

- zabezpečí pravidelnú kontrolu poriadku a čistoty izieb , určených  častí a okolia ŠI. 

 



 
 

Harmonogram prác žiakov 
 

 
Denne  –    zametanie a umývanie podlahy 

- utieranie prachu na nábytku, stole, stolnej lampe, parapetnej doske 

 

1x týždenne  –  vyprášenie diek a prehozov na váľandy 

- upratovanie kozmetických skriniek  

- upratovanie osobných vecí v skriniach 

- zbieranie smetí pod oknami budov ŠI 

 

1x mesačne -    výmena posteľnej bielizne 

- vyprášenie alebo vysatie matracov 

- umytie a upratanie balkóna, vonkajších parapetných dosiek 

- vytretie vlhkou handrou zásuviek pod váľandou a upratanie priestorov pod 

a za váľandou 

- vyčistenie botníkov na poschodí a vo vstupe 

 

Podľa určenia  vychovávateľkou 

 -    práca na pridelených úsekoch v areáli ŠI 

  –  služba v jedálni 

  -  služba pri starostlivosti o kvety v ŠI 

  -  iné práce (kuchynky, spoločenské miestnosti a pod.) 

 
 
 
 
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť     Ing. Katarína Hanková 
od  4. septembra 2017                                 riaditeľka školy 
  


