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Pokyn riaditeľky školy č.1/2020 k vstupu návštev do budovy školy 

 
Riaditeľka školy ako štatutárny orgán Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská 

cesta 2 v Košiciach s cieľom zabezpečiť nerušené plnenie poslania školy, bezpečnosť 

a ochranu osôb a majetku v priestoroch školy, ochranu súkromia osôb a ochranu mládeže pred 

nežiadúcimi vplyvmi vydáva tento pokyn, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov školy: 

 

1. Návštevou sa rozumie každá osoba, vstupujúca do budovy školy alebo jej areálu, 

okrem zamestnancov a žiakov školy. 

2. Vstup do budovy SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice je možný len cez 

hlavný vchod do budovy. 

3. Pri vstupe do budovy je každá návšteva (vrátane rodiča) povinná zapísať sa do knihy 

návštev podľa pokynov informátorky školy – meno a priezvisko, čas vstupu, meno 

navštívenej osoby, cieľ návštevy. Následne informátorka školy overí, či sa navštívený 

zamestnanec v budove nachádza a oznámi mu návštevu. Návštevu zamestnanec školy 

osobne na vrátnici vyzdvihne, prípadne telefonicky odsúhlasí jej vstup. Pedagogickí 

zamestnanci môžu návštevu prijímať len v čase mimo vyučovacích hodín.  

4. Vstup do budovy bude odoprený osobám, ktoré sa odmietnu zapísať do knihy návštev 

v uvedenom rozsahu. 

5. Vstup do budovy je zakázaný osobám pod vplyvom alkoholu alebo drog, osobám 

s infekčným ochorením a osobám, ktorých výzor propaguje násilie, netoleranciu 

prípadne je iným spôsobom v rozpore s hodnotami a výchovno-vzdelávacími cieľmi 

školy. 

6. Návštevník budovy školy opúšťa budovu vždy v sprievode navštíveného zamestnanca. 

      Voľný vstup – výnimky ( bez zápisu v knihe návštev): 

1. zriaďovateľ, 

2. štátna školská inšpekcia, 

3. čelní predstavitelia samosprávy a MŠ VVaŠ SR, 

4. predseda Rady rodičov, 

5. rodinní príslušníci zamestnanca, 

6. v čase rodičovských združení prípadne stretnutí rady školy, rady rodičov vstupujú 

rodičia resp. zákonní zástupcovia bez evidencie v knihe návštev, 

7. v ostatných prípadoch ( súťaže, dni otvorených dverí a pod.) je voľný vstup do budovy 

školy možný na základe osobitného usmernenia vedením školy  

 

      Návštevník nesmie:    

1. nosiť do budovy alebo areálu predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť, 

2. správať sa agresívne alebo vulgárne,  

3. rozširovať v budove alebo areáli školy propagačné materiály, fotografovať žiakov a 

zamestnancov bez súhlasu vedenia školy a nad rozsah ich súhlasu, 

4. vykonávať aktivity mimo povoleného cieľa návštevy, 

5. poškodzovať majetok školy. 
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      Návštevník je povinný: 

1. riadiť sa pokynmi zamestnancov školy, pokiaľ títo zabezpečujú jeho bezpečnosť alebo 

bezpečnosť žiakov a zamestnancov, 

2. sledovať riziká možného úrazu alebo poškodenia majetku a vyhýbať sa im ( mokrá 

podlaha, prekážky v priestore, možné zdroje znečistenia a pod. ). V prípade ohrozenia 

konať adekvátne s cieľom predchádzania úrazu alebo škody, 

3. akúkoľvek nespokojnosť súvisiacu s činnosťou školy vyslovuje návštevník riaditeľke 

školy alebo ňou určenej zodpovednej osobe. 

 

Návštevník, ktorý úmyselne alebo hrubo porušuje tento pokyn bude z budovy alebo  

areálu vykázaný, v krajnom prípade bude privolaná bezpečnostná zložka – Polícia SR.  

 

Interný pokyn je prístupný v písomnej forme v zborovni školy, na vrátnici, v elektronickej 

forme na webe školy.  

Akékoľvek porušenia tohto pokynu je informátorka školy povinná písomne evidovať a 

priebežne o nich informovať vedenie školy. 

Každý zamestnanec je povinný zistenie ohľadom porušenia pokynu nahlásiť informátorke 

školy, ktorá bezodkladne túto skutočnosť oznámi riaditeľke školy resp. ňou poverenej 

zodpovednej osobe.  

 

Tento interný pokyn nadobúda účinnosť dňa 13.01.2020. 

 

 

                                                                                 RNDr. Jana  VARGOVÁ 

                                                                                       riaditeľka školy 

 


