
Prevádzkový poriadok jazykovej učebne 

 Jazyková učebňa slúži pre žiakov ZŠ s MŠ Hladovka, na vyučovanie cudzích jazykov, 

prípadne tiež na vyučovanie ostatných predmetov. Vzhľadom na zabezpeče-

nie  správneho chodu učebne sú žiaci povinní dodržiavať pravidlá, ktoré vychádzajú zo 

školského poriadku a z pravidiel určených pre jazykovú učebňu. Porušenie týchto 

pravidiel sa bude klasifikovať ako porušenie školského poriadku. 

Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo 

úmyselným poškodením zariadenia a škodu je povinný nahradiť. 

I. PRÁVA ŽIAKOV 

• vstúpiť do učebne len s pedagogickým pracovníkom, alebo na jeho pokyn,  

• so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia učebne (PC, tlačiarne, skener, 

reproduktory, mikrofón, webkameru, videodataprojektor) spôsobom na to určeným, 

• so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie k práci,  

• využívať zariadenie učební mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas (podľa rozvrhu 

učební, alebo po vzájomnej dohode s konkrétnym vyučujúcim),  

• využívať zariadenia učební aj v priebehu vyučovania, len ak je voľné "pracovisko" za 

podmienky, že dokáže pracovať samostatne bez pomoci vyučujúceho, počas 

vyučovania pracovať len s programovým vybavením, ktoré je predmetom hodiny 

(výnimku môže povoliť len vyučujúci). 

II.     POVINNOSTI ŽIAKOV  

• vchádzať do jazykových učební vždy v prezuvkách,  

• vchádzať do učební s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný predmet, bez 

zbytočných tašiek a kabátov,  

• na začiatku skontrolovať svoje "pracovisko", nahlásiť každú poruchu, chybu, prípadne 

neúplnosť vyučujúcemu,  

• pri pravidelnej vyučovacej hodine alebo záujmovom krúžku usadiť sa pri tom istom 

"pracovisku",  

• šetrne sa správať k zariadeniam v učebniach,  

• počas prestávok sa zdržiavať mimo učební (pokiaľ vyučujúci neurčí inak alebo nepovolí 

výnimku),  

• po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu. 

 III.   ŽIAKOM JE ZAKÁZANÉ 

• bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného 

zariadenia,  

• svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne,  

• akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska,  

• jesť, piť, znečisťovať pracovisko, 

• ukladať na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre 

prácu (tašky, časti odevu, desiata,...),  

• dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí zariadenia.  

  



IV.   POVINNOSTI PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA  A VEDÚCEHO 

ZÁUJMOVÉHO ÚTVARU 

Počas vyučovacej hodiny alebo záujmovej činnosti je každý pedagogický zamestnanec alebo 

vedúci záujmového útvaru povinný:  

• žiakov vpustiť do učebne len pod osobným dohľadom, 

• žiakov usádzať na miesto vždy rovnako (urobiť si zasadací poriadok, ktorý žiak kde 

bude vždy sedávať), 

• neopúšťať učebňu, pokiaľ sú v nej žiaci, 

• sústavne sledovať prácu a činnosť žiakov, dbať nato, aby nevykonávali činnosti, ktoré 

sú im zakázané), 

• po skončení práce skontrolovať pracovisko žiakov, 

• skontrolovať celú učebňu, potom žiakov vyviesť z učebne a riadne ju uzamknúť. 


