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Riaditeľka Základnej školy  Pavla Jozefa Šafárika v Tornali zmysle § 10 vyhlášky MZ SR č. 

527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež v súlade 

s ustanoveniami Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov vydáva tento 

prevádzkový poriadok. 

1. Identifikačné údaje: 

Názov zariadenia: Základná škola Pavla Jozefa Šafárika v Tornali 

Adresa sídla:  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa 

Právna forma: škola s právnou subjektivitou 

SK-NACE:  85.20.0 základné školstvo 

Štatutárny orgán: Mgr. Henrieta Balogová, riaditeľka školy 

E-mailová adresa: riaditel.zstornala@gmail.com 

Webová adresa: zstornala.edupage.org 

IČO:   37833685 

DIČ:   2021667945 

Zriaďovateľ:  Mesto Tornaľa 

 

2. Charakteristika školy 

Druha zariadenia: plne organizovaná základná škola s ročníkmi 1-9 s vyučovacím jazykom 

slovenským. 

Budova školy je štvorpodlažná. Nachádza sa tu 19 kmeňových tried, a 14 odborných učební.  

Škola má odbornú učebne fyziky, chémie, informatiky, biológie, geografie, jazykové učebne, 

drevodielňu, kovodielňu, kuchynku, knižnicu, čakaciu triedu, gymnastickú triedu, herňu, 

kabinety, sklady učebníc, telocvične, kuchyňu a jedáleň. Najvyšší možný počet žiakov 

s ohľadom na priestorové možnosti školy je cca 700.  Školské ihrisko má rozlohu 6045 m2.  

Zastavaná plocha 1906 m2. Zvyšné plochy tvoria: 

- Atletická dráha dlhá 300m 

- Školský pozemok 

- Multifunkčné ihrisko – 594m2 

- Okrasné plochy pred a za budovou 

- Prístupové komunikácie 

- Ostatné trávnaté plochy 

V suteréne školy sa nachádzajú šatne žiakov (20 šatní, spolu 163,798m2), kde sa prezúvajú 

a nechávajú si zvršky oblečenia. 

Sú tu odborné učebne kovodielňa (39m2) a drevodielňa (44m2), ktoré slúžia na výučbu 

Technickej výchovy. Kapacita kovodielne je 19 žiakov, a drevodielne 22 žiakov. Žiaci sa 



v učebniach delia na skupiny. Dodržiavajú bezpečnostné a požiarne predpisy, pri práci sa vždy 

riadia pokynmi vyučujúceho.  

Gymnastická trieda (51m2), kapacita triedy je 25 žiakov. Žiaci sa v učebni delia na skupiny 

Učebňa slúži na  relaxačné, statické, posilňovacie, kondičné cvičenia.  Žiaci sa riadia 

prevádzkovým poriadkom telocviční, do triedy chodia v telocvičnom úbore, a riadia sa 

pokynmi vyučujúcich. 

Kuchynka (31,17m2), slúži na praktickú výučbu v rámci technickej výchovy. Kapacita triedy je 

15 žiakov. Žiaci sa delia na skupinky. Žiaci sa riadi prevádzkovým poriadkom cvičnej 

kuchynky. 

V suteréne sa nachádza ešte tzv. čakacia trieda (20,05m2 – kapacita 10 žiakov) trieda kde sa 

zdržujú žiaci po skončení vyučovania, čakajúci na autobus, alebo na príchod rodičov, miestnosť 

pre upratovačky, miestnosť pre školníka, školský  bufet, vrátnica a vestibul.  

V suteréne sa nachádza školská jedáleň s kuchyňou. Školská jedáleň poskytuje stravovacie 

služby spojené  s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov pre pracovníkov školy, 

žiakov a cudzích stravníkov. Stravovacie služby spĺňajú hygienické požiadavky pre priestorové 

usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku. Do priestorov kuchyne a 

skladovacích priestorov majú zákaz vstupovať neoprávnené osoby. Prevádzkovateľ postupuje 

pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe a dodržiava požiadavky na 

výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov. Zamestnanci kuchyne sú povinní dodržiavať 

hygienické požiadavky na čistotu a hygienu. Školská jedáleň má vypracovaný vlastný 

prevádzkový poriadok. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedá 

veku, zdravotnému stavu, telesným rozmerom detí. 

Na prízemí sa nachádza 8 kmeňových tried: 

Učebňa       Plocha  Dimenzovaná na __________________________ 

1.A          54m2   32 žiakov    č. dverí 54 

1.B         59m2   35 žiakov    č. dverí 58 

2.A         54m2   32 žiak ov    č. dverí 50 

2.B        53m2   32 žiakov    č. dverí 53 

3.A        53m2   32 žiakov    č. dverí 63 

3.B        53m2   32 žiakov    č. dverí 62 

4.A         57m2   34 žiakov    č. dverí 73 

4.B        53m2   32 žiakov    č. dverí 51 

  

Učebňa chémie (71m2), kapacita učebne je 35 žiakov, slúži na vyučovanie predmetu chémia. 

Žiaci dodržiavajú bezpečnostné a požiarne predpisy, a pri práci sa riadia pokynmi vyučujúceho. 

Nachádza sa ešte knižnica (43m2), herňa (43m2),  kabinet chémie, kabinet primárneho 

vzdelávania, sklad učebníc primárneho vzdelávania, kancelária riaditeľky školy, kancelária 

zástupkýň školy, zasadačka. Všetky učebne aj odborné učebne majú umývadlá s pitnou vodou.  



Na prízemí sa nachádzajú dve telocvične, jedna menšia s rozlohou 154m2 a väčšia s rozlohou 

274m2. Podlahy telocviční je odpružená PVC podlaha, ľahko čistiteľná a nekĺzavá, tepelne 

a zvukovo dobre izolujúca. Steny sú hladké bez výstupkov a do výšky 200cm je drevený obklad 

zo všetkých strán, čím je zabezpečená zvuková pohoda priestorov. Umelé osvetlenie je 

zabezpečené halogénovými žiarivkami, ktoré sú chránené pre rozbitím ochrannou mriežkou. 

Denné osvetlenie je zabezpečené oknami po bočných stranách, ktoré sú chránené pred rozbitím 

ochrannou sieťou. Telocvičňa je napojená na centrálne plynové kúrenie- radiátory, ktoré sú 

chránené pred nebezpečenstvom úrazu odnímateľným dreveným obkladom. 

Šatne pri telocvični- V suteréne sa nachádzajú šatne dievčat s rozlohou 48,98 m2 a chlapcov 

s rozlohou 43,89 m2 so sprchami. V každej šatni je chodba a umývárka v ktorej sa nachádzajú 

4 umývadlá a 5 spŕch.  

Nachádza sa tu ešte kabinet telesnej a športovej výchovy s vchodom z telocvične, a dve 

náraďovne.   

 Na I. poschodí sa nachádza 8 kmeňových tried: 

Učebňa       Plocha   Dimenzovaná na _________________________ 

5.A          53m2   32 žiakov    č. dverí 86 

5.B       52m2   31 žiakov    č. dverí 76 

5.C         37m2   22 žiakov    č. dverí 74 

6.B         53m2   32 žiakov    č. dverí 84 

8.A        53m2   32 žiakov    č. dverí 83 

8.B        54m2   32 žiakov    č. dverí 75 

9.A        59m2   35 žiakov    č. dverí 87 

9.B        57m2   34 žiakov    č. dverí 94 

 

Nachádzajú sa tu odborné jazykové učebne: učebňa anglického jazyka č.1 (53m2 – kapacita 

učebne 26 žiakov), učebňa anglického jazyka č.2 (34m2 - kapacita učebne 17 žiakov), učebňa 

nemeckého jazyka (54m2 - kapacita učebne 27 žiakov).Využívajú sa na výučbu cudzích 

jazykov. Učebne anglického jazyka sú vybavené školskými lavicami so zabudovanými 

slúchadlovými zariadeniami, učiteľským komunikačným pultom, interaktívnou tabuľou. Žiaci 

rešpektujú a dodržiavajú pokyny vyučujúceho, a prevádzkový poriadok učební, pričom 

dohliadajú na bezpečnostné využívanie zariadení učebne. Žiaci sa delia na skupinky. 

Odborná učebňa fyziky (71m2) s kabinetom fyziky má kapacitu 35 žiakov. Slúži na vyučovanie 

predmetu fyzika. Žiaci dodržiavajú bezpečnostné a požiarne predpisy, prevádzkový poriadok 

učebne, a pri práci sa riadi výlučne pokynmi vyučujúceho.  

Nachádzajú sa tu kabinety slovenského jazyka a anglického jazyka, kabinet matematiky, sklad 

učebníc pre nižšie sekundárne vzdelávanie, a zborovňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie. 

Kabinet anglického jazyka je zároveň aj kanceláriu výchovnej poradkyne. 



Všetky učebne aj odborné učebne majú umývadlá s pitnou vodou. 

Na II. poschodí sa nachádzajú 3 kmeňové triedy: 

Učebňa       Plocha  Dimenzovaná na____________________________ 

6.A          53m2   32 žiakov    č. dverí 99 

7.A        55m2   33 žiakov    č. dverí 97 

7.B        53m2   32 žiakov    č. dverí 98 

Nachádzajú sa tu odborné učebne biológie (59m2), geografie (59m2), informatiky (57m2), 

a tabletová učebňa (50m2). Kabinety biológie a geografie. 

Učebne biológie a geografie majú kapacitu 29 žiakov. Slúžia na vyučovanie predmetov 

geografia, biológia, prírodoveda. Žiaci sa riadi prevádzkovým poriadkom odborných učební, 

a riadia sa pokynmi vyučujúceho. S vybavením učebne zaobchádzajú šetrne. 

Všetky učebne a odborné učebne majú umývadlá s pitnou vodou. 

Na každom poschodí okrem suterénu sa nachádzajú sociálne miestnosti pre dievčatá aj pre 

chlapcov: 

Prízemie:  WC chlapcov: 4 umývadlá, 4 WC a 4 pisoáre    WC dievčat: 4 umývadlá, 5 WC 

I. poschodie:   WC chlapcov: 4 umývadlá, 5 WC a 4 pisoáre    WC dievčat: 4 umývadlá, 5 WC 

II.poschodie:   WC chlapcov: 3 umývadlá, 4 WC a 3 pisoáre    WC dievčat: 3 umývadlá, 4 WC 

 

Základná škola má počet tried, ktoré zodpovedajú počtu žiakov. 

 

3. Organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Realizuje sa v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole novelizovanej 

vyhláškou MŠ SR č. 224/2011 Z.z. a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Východiskom pre organizáciu prevádzky je Školský poriadok, Pracovný poriadok, 

Organizačný poriadok. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti:  

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Za zostavenie rozvrhu hodín a prestávok 

zodpovedá zástupkyňa RŠ, schvaľuje riaditeľka školy. Prihliada pritom na charakter dennej a 

týždennej fyziologickej výkonnosti žiakov, na pedagogické, hygienické a pracovné požiadavky 

žiakov a pedagogických zamestnancov. Učebné predmety, pri ktorých sa vyžaduje zvýšená 

duševná činnosť, sa spravidla zaraďujú na hodiny pred hlavnou prestávkou. Ak to podmienky 

dovoľujú, nezaraďuje sa predmet telesná výchova alebo športová výchova na prvú vyučovaciu 

hodinu; po telesnej výchove, športovej výchove a pracovnom vyučovaní sa nezaraďujú 

predmety, najmä slovenský jazyk, zložka písanie, výtvarná výchova. 

Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány 

školského vzdelávacieho programu. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje 

podľa rozvrhu hodín. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka. 

 

 



 

Vyučovacia doba je nasledovná: 

 

1. hodina 8:05 – 8:50 10 minútová prestávka 

2. hodina 9:00 – 9:45 10 minútová prestávka 

3. hodina 9:55 – 10:40 20 minútová prestávka - 

desiatová 

   

4. hodina 11:00 – 11:45 10 minútová prestávka 

5. hodina 11:55 – 12:40 10 minútová prestávka  

6. hodina 12:50 – 13:35 25 minútová prestávka - 

obedňajšia 

7. hodina 14:00 – 14:40 10 minútová prestávka 

8. hodina 14:50 – 15:30 Koniec vyučovania 

 

 

Organizácia činnosti v ŠKD: 

Raňajšia služba (činnosť) 7:00 – 8.00 

Priama výchovná činnosť:  

Odpočinková činnosť, obed, oddychové 

zamestnanie, počúvanie rozprávok, stolové 

hry, voľné kreslenie, atď. 

11:40 – 13.30 

Rekreačná činnosť, pobyt, vonku, športová 

činnosť, spontánne hry 

13:30 – 14:30 

Príprava na vyučovanie, precvičovanie 

prípravných cvikov na písanie, didaktické 

hry, čítanie 

14:30 – 15:00 

Olovrant, činnosť detí na esteticko-

výchovnú, telovýchovnú a zdravotnú, 

prírodovedno-environmentálnu, pracovno-

technickú, dopravnú, spoločensko-vednú 

oblasť výchovy 

15:00 – 16:30 

Poobedňajšia činnosť – spojené oddelenia 16:30 – 17:00 

 

Režim dňa žiakov: Vstup do budovy je od 7:00 hod., žiaci prichádzajú spravidla do školy 15 

minút pred začiatkom vyučovania. Prechádzajú cez šatne, ktoré otvárajú a zatvárajú 

upratovačky. Tu sa prezúvajú a v šatni zanechávajú topánky, a zvršky oblečenia.  

Dochádzajúci žiaci, ktorí prichádzajú do školy skôr, sa po prezutí odchádzajú do vyčlenenej 

triedy, kde sa zdržiavajú pod pedagogickým dozorom.   

V triede sa pripravujú na vyučovanie.  Vyučovanie a mimo-vyučovacia činnosť sa organizuje 

podľa rozvrhu, ktorý je zverejnení v každej triede.  

Malé prestávky využívajú žiaci k príprave na vyučovanie, veľkú prestávku na desiatu a pohyb, 

ktorý je podľa rozhodnutia pedagogického dozoru je na chodbách, na dvore, prípadne 

v triedach.  



Obed sa vydáva v školskej jedálni od 11:45 do 14:30. Žiaci nastupujú na obed vždy po 

poslednej vyučovacej hodine v prípade siedmych alebo ôsmych hodín vždy po šiestej hodine,  

kde je 25 minútová obedňajšia prestávka. V jedálni treba dodržiavať zásady stolovania, 

disciplínu a poriadok. Žiaci rešpektujú pedagogický dozor. 

Po skončení vyučovania treba stoličky vyložiť na stoly, vziať si osobné veci, odstrániť odpadky, 

uč. pomôcky, pokiaľ nie sú súčasťou triedy, odniesť do kabinetov. 

 

V šatni sa žiaci prezujú, oblečú, zistené nedostatky hneď hlásia. Vyučujúci odprevadí žiakov 

do šatne. 

 

Stravovanie a zabezpečenie dostatočného množstva vody: Objekt školy je zásobovaný 

pitnou vodou z vodovodu, takže prevádzka je vždy zabezpečená dostatočným množstvom 

zdravotne bezchybnej pitnej vody. Prevádzku kontrolu pitnej vody vykonáva prevádzkovateľ 

vodovodného systému. Ohrev vody je zabezpečený centrálnym zdrojom cez výmenníkovú 

stanicu – kompaktná odovzdávacia stanica tepla. 

Žiaci majú možnosť sa stravovať v školskej jedálni. Škola je zapojená do realizácie školského 

mliečneho programu. Žiaci sú vedení k správnym stravovacím návykom, vrátane kultúry 

stravovania stolovania a dodržiavania zásady čistoty rúk. 

V budove školy sa nachádza bufet, kde si žiaci majú možnosť kúpiť občerstvenie.  V bufete je 

pravidelne vykonávaná kontrola predávaného tovaru. 

 

Pohybové aktivity žiakov: sa vykonávajú sa hodinách telesnej a športovej výchovy, pobyt na 

čerstvom vzduchu počas prestávky a za vhodného počasia. V ŠKD sa pohybové aktivity 

vykonávajú i v poobedňajších hodinách prechádzkami na čerstvom vzduchu a voľnočasovými 

aktivitami v školskom areáli podľa výchovného plánu. 

Opatrenia pri príznakoch akútneho ochorenia, v prípade úrazu a výskyte pedikulózy: 

V školskom zariadení je možná prítomnosť detí, ktoré sú zdravotne spôsobilé, neprejavujú 

príznaky akútneho ochorenia, prípadne nemajú nariadené karanténne opatrenia. 

Pri náhlom ochorení žiaka vyučujúci o tom informuje zákonného zástupcu žiaka. Každý žiak 

má v ASC agende uvedené kontakty na rodičov. V prípade, že ten nie je dostupný, zabezpečí v 

akútnom prípade ošetrenie u príslušného lekára pedagóg. 

Šírením osvety sa snažíme u žiakov predchádzať nákazlivým ochoreniam. Všetkým 

zamestnancom školy umožňujeme vykonanie preventívnych lekárskych kontrol. 

V prípade úrazu žiakov zabezpečí pedagóg ošetrenie raneného, pričom postupuje podľa postupu 

pre poskytovanie prvej pomoci, a podľa smernice pre určenie postupov pri vzniku školských 

úrazov a nebezpečných udalostí.. Informuje zákonného zástupcu a zapíše úraz do evidencie 

úrazov- kniha neregistrovaných a registrovaných školských úrazov. V nevyhnutých prípadoch 

volá zodpovedný pracovník rýchlu záchrannú službu. 

 

Pri výskyte pedikulózy – prenosného parazitného ochorenia triedni učitelia vyčlenia dieťa 

z kolektívu a bez meškania informujú zákonného zástupcu, ktorý je zodpovedný za dôsledné 

odhmyzenie a vyčistenie od hníd. Pedagogický zamestnanec sa riadi metodickým usmernením  

Č. ŠK/1/2011 – Prevencia proti pedikulóze. Dieťa ostáva doma podľa potreby. Do triedneho 

kolektívu môže byť začlenené až po dôkladnom odstránení parazitného ochorenia s potvrdením 

od obvodného lekára. 



4. Čistota a údržba priestorov školy 

 

Za čistotu a bežnú údržbu priestorov školy sú zodpovedné upratovačky a školník. Každá 

upratovačka má pridelené miestnosti na upratovanie.  

- jedenkrát denne a podľa potreby sa čistia podlahy všetkých miestností,  

- jedenkrát denne sa dezinfikujú podlahy v šatni, jedálni na mokro  s použitím 

čistiaceho prášku,  

- jedenkrát denne sa utiera prach z nábytku, zo zariadenia výhrevných telies, kľučiek, 

kancelárskej techniky 

- ďalej jedenkrát denne sa umývajú umývadlá, sociálne zariadenia dezinfekčným 

prostriedkom,  

- jedenkrát denne sa vydezinfikujú smetné koše 

- dvakrát za deň sa zotrú vlhkou handrou chodby a schodištia 

- raz týždenne sa utierajú radiátory,  umyjú sa olejové nátery  obkladačky, dvakrát 

týždenne parapetné dosky 

- raz za dva týždne povysávajú všetky koberce 

- dvakrát do roka sa vykonáva veľké upratovanie, ktoré zahŕňa aj umytie okien 

a okenných rámov zvnútra a zvonka, umytie všetkých lavíc stoličiek 

V kuchyni sa vykonávajú v čase hlavných a vedľajších prázdnin sanitačné dni. 

O vonkajšie trávnaté plochy a chodníky sa stará školník. Udržuje zverené priestory 

v požadovanom stave tak, aby nebolo ohrozené zdravie detí a zamestnancov, resp. iných osôb 

zdržujúcich sa v objekte. 

Sezónne: 

- v zime – udržiavanie bezpečnosti chodníkov, odhŕňanie snehu 

- v lete – udržiavanie kvetinových záhonov a trávového porastu 

- na jeseň – odhrabávanie opadaného lístia 

Kríky strihajú zamestnanci obce aj školník. Pravidelné kosenia zabezpečuje škola. Pri údržbe 

školského areálu, kosení pomáhajú aj Technické služby mesta Tornaľa. 

Pieskovisko (doskočisko) sa nachádza v zadnej zatrávnenej časti areálu. Používa sa pri skoku 

do diaľky. O údržbu sa starajú upratovačky a školník. Pieskovisko (doskočisko) čistia, 

prekopávajú, prehrabávajú najmenej raz za dva týždne v zmysle vyhlášky MZ SR č.521/2007. 

Pozemok školy je oplotený a mimo prevádzky školy je areál uzamknutý. 

Zneškodňovanie odpadu  

Komunálny odpad – odpad z priestorov školy a školskej jedálne vynášajú upratovačky 

a pomocné kuchárky do odpadových nádob, ktoré sú umiestnené pri škole. Tuhý odpad sa 

v škole separuje do kontajnerov na plasty a papier, ich odvoz zabezpečuje firma Brantner.  

Tekutý odpad – je odkanalizovaný do žumpy, ktorej sa obsah pravidelne vyváža. 

 

 



5. Pokyny pre návštevníkov 
 

Do školy môže vstúpiť len rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa. Návšteva cudzích ľudí sa 

nahlasuje na vrátnici, kde sa nachádza upratovačka alebo školník. 

Kancelária riaditeľky, zástupkýň riaditeľky a ekonómky školy sa nachádzajú na prízemí, 

kancelária výchovnej poradkyne na I. poschodí. 

Zákonný zástupca si návštevu môže s pedagogickým zamestnancami vopred dohodne, keďže 

pedagogickí zamestnanci majú pracovnú dobu danú ich úväzkom a prípravu na vyučovanie 

môžu vykonávať aj doma.  

 

7. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií 
 

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí a havárií vedúci zamestnanci zabezpečenia kroky 

potrebné na ich odstránenie, riadia sa smernicou o zabezpečení a riadení evakuácie, 

evakuačným plánom, požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom.  

Dôležité telefónne čísla: 

Hasičský a záchranný zbor – Tornaľa č. 150, 047/552 2222 

Polícia OR PZ v Tornali -    č. 158, 0961/683 903 

Záchranná zdravotná služba    č. 155 

Integrovaný záchranný systém  č. 112 

Pohotovostná služba elektrárne –  

Stredoslovenská energetika   0850/123 555, 0906/252 521 

Pohotovostná služba plynárne - Stefe 0800/700 808 

Pohotovostná služba vodárne  -  

Stredoslovenská vodárenská    0850/111 234 

Technik PO a BOZP, p.Hruška  0907/877 295 

 

8. Uplatňovanie zákona NR SR č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, znenie podľa úpravy č. 465/2005 v 

znení neskorších predpisov 
 

Na škole sa rešpektuje zákaz fajčenia, na vstupe do všetkých budov školy je na dobre 

viditeľnom mieste symbol zákazu fajčenia. 

 

Kontrolu dodržiavania tohto zákona sú povinné vykonávať tieto kontrolné orgány: 

a) Slovenská obchodná inšpekcia, 

b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, 

c) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva  

d) obec, 

e) prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy, 

f) Policajný zbor. 

 

Prevádzkový poriadok po schválení RÚVZ bude umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste. 

9. Záverečné ustanovenie 
Zrušuje sa prevádzkový poriadok po číslom 4/2011 zo dňa 30.11.2011. Tento prevádzkový 

poriadok nadobúda účinnosť 1.júna 2016 

         ...................................... 

         Mgr. Henrieta Balogová 

             riaditeľka školy 


