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A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
Názov zariadenia:

Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Topoľčany

Adresa zariadenia:

Stummerova 20, 955 01 Topoľčany

Kontakt:

038/5326653, czus.sv.lukasa@stonline.sk

Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev- Biskupstvo Nitra

IČO:

037 963 392

Právna forma:

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Krajčík, riaditeľ

B. Druh zariadenia a najvyšší počet žiakov zodpovedajúci veľkosti
vnútorných priestorov zariadenia
CŠÚV sv. Lukáša je strednou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Štúdium je
štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Prevádzka školy je v budove na Kalinčiakovej ulici č.
48. Budova je vlastníctvom mesta Topoľčany, má rozlohu 541,38 m2. Najvyšší počet žiakov
zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov školy je 250. V súčasnosti školu navštevuje 80
žiakov.
K vyučovaciemu procesu sú k dispozícií nasledovné priestory:
 2 učebne pre teoretické predmety
 učebňa informatiky
 4 učebne Konzervátorstva a reštaurátorstva drevorezieb
 3 učebne Propagačnej grafiky
 2 učebne Propagačného výtvarníctva
 2 učebne Úžitkovej maľby
 1 učebňa Figurálneho kreslenia
 1 učebňa Výtvarného spracúvania keramiky a porcelánu
 1 fotokomora
Ostatné priestory:
 Kancelária riaditeľa
 Kancelária povereného zástupcu
 Zborovňa
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 Knižnica
 Kopírovacia miestnosť
 8 WC
 1x kúpeľňa
 2 x umyváreň
 2 x šatňa
 Miestnosť pre školníka
 Sklad technických potrieb
 Sklad hygienických a upratovacích potrieb
 Sklad umeleckých a kancelárskych potrieb
Priestory sú vykurované ústredným plynovým kúrením, osvetľované neónovými svetlami. Proti
oslneniu sú okná vybavené žalúziami. Podlahy sú pokryté linoleom, ktorý je dobre hygienicky
udržiavateľný. V učebni Výtvarného spracúvania keramiky a porcelánu a v učebni Konzervátorstva
a reštaurátorstva drevorezieb sa nachádza dlažba. Triedy sú vybavené certifikovaným školským
nábytkom, ktorý zodpovedá ergonomickým požiadavkám žiakov aj pedagógov.
Teplota v miestnosti je 20-22 stupňov, vetranie je zabezpečené oknami. Meranie teploty v učebniach
pravidelne zabezpečuje školník. Prevádzkovú hygienu, čistotu, vetranie, osvetlenie kontrolujú učitelia na
každej vyučovacej hodine.
Žiaci pracujú výlučne s certifikovaným nezávadným materiálom (netoxické farby, sadra, hlina, lipové
drevo).
Prevádzkoví pracovníci udržujú areál školy a všetky priestory prístupné žiakom tak, aby
vyhovovali bezpečnostným a hygienickým predpisom.
Škola nemá vlastnú telocvičňu, na hodinách telesnej výchovy využíva telocvičňu Základnej školy na
Tovarníckej ulici v Topoľčanoch.

A. Organizácia prevádzky zariadenia
1. Organizácia režimu dňa, režim stravovania a postup, ak sa u žiaka počas pobytu v
zariadení prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho
ochorenia
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z.
o stredných školách.
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Odomykanie a zamykanie budovy a jej kontrolu zabezpečuje školník, v prípade jeho neprítomnosti
upratovačka. Budova sa otvára o 6.00 h., zatvára sa po skončení vyučovania cca o 19.30 h.
Časový harmonogram rozvrhu hodín:
0. vyuč. hod.

7.05 – 7.50 h.

1. vyuč. hod.

8.00 – 8.45 h.

2. vyuč. hod.

8.55 – 9.40 h.

3. vyuč. hod.

9.50 – 10.35 h.

4. vyuč. hod.

10.55 – 11.40 h.

5. vyuč. hod.

11.45 – 12.30 h.

6. vyuč. hod.

12.40 – 13.25 h.

7. vyuč. hod.

14.00 – 14.45 h.

8. vyuč. hod.

14.50 – 15.35 h.

9. vyuč. hod.

15.45 – 16.30 h.

10. vyuč. hod.

16.40 – 17.25 h.

11. vyuč. hod.

17.35 – 18.20 h.

12. vyuč. hod.

18.30 – 19.15 h.

Režim prestávok:
Príprava na vyučovanie 7.50 – 8.00 h.
1. prestávka

8.45 – 8.55 h.

2. prestávka

9.40 – 9.50 h.

3. prestávka

10.35 – 10.55 h.

4. prestávka

11.40 – 11.45 h.

5. prestávka

12.30 – 12.40 h.

6. prestávka

13.25 – 14.00 h.

7. prestávka

14.45 – 14.50 h.

8. prestávka

15.35 – 15.45 h.

9. prestávka

16.30 – 16.40 h.

10. prestávka

17.25 – 17.35 h.

Za zostavovanie rozvrhu hodín zodpovedá poverený zástupca riaditeľa školy. Pri
zostavovaní rozvrhu hodín sa prihliada v čo najväčšej miere na základné psychohygienické zásady a
na fyziologickú krivku dennej a týždennej výkonnosti. Vyučovanie sa v piatok končí o 14.50
z dôvodu cestovania žiakov, ktorí sú ubytovaní na internáte.
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Režim stravovania
Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb
na Ulici T. Vansovej, v jedálni Strednej odbornej školy na Ulici Továrnickej, v Školskom internáte
pri CŠÚV sv. Lukáša na Ulici Cyrila a Metoda. Zamestnanci majú možnosť stravovať sa v jedálni
Slniečko pri SOŠ Topoľčany na Námestí Ľ. Štúra.
Postup, ak sa u žiaka počas pobytu v zariadení prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo
prenosného parazitárneho ochorenia
V škole je možná prítomnosť osôb, ktoré sú zdravotne spôsobilé, neprejavujú príznaky
akútneho ochorenia, prípadne nemajú nariadené karanténne opatrenia.
Pri náhlom ochorení žiaka vyučujúci o tom informuje zákonného zástupcu žiaka.
V prípade, že ten nie je dostupný, zabezpečí v akútnom prípade ošetrenie u príslušného lekára
pedagóg.
V prípade úrazu zabezpečí pedagóg ošetrenie zraneného, pričom postupuje podľa
pokynov pre poskytovanie prvej pomoci, ktorý je súčasťou dokumentácie BOZP na
pracovisku. Režim vetrania je zabezpečený počas prestávok, po vyučovaní a počas
upratovania.
V prípade zistenia výskytu parazitárneho ochorenia (pedikulózy) je triedny učiteľ
povinný oznámi túto skutočnosť vedeniu školy. Následne je vyzvaný žiak resp. jeho zákonný
zástupca k odstráneniu zistenej skutočnosti. Parazitmi napadnuté dieťa nesmie navštevovať v
čase liečenia školu! Ostatní žiaci sú informovaní o výskyte ochorenia a vyzvaní k dôkladnej
prehliadke vlasov a k aplikovaniu dezinsekčných prostriedkov.

2. Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody
Dodávka pitnej vody je zabezpečovaná mestským vodovodom. Voda je zdravotne
nezávadná. V budove sa používa studená aj teplá voda, ktorá sa ohrieva ústredným kúrením.

3. Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia, frekvencia
bežného a celkového upratovania, spôsob a frekvencia dezinfekcie záchodov, spŕch,
umyvární a šatní
Denne je zabezpečené upratovanie všetkých priestorov. Čistiace prostriedky, vedrá, metly,
handry sú uložené na vyhradenom mieste. Za čistotu a údržbu priestorov školy je zodpovedná
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upratovačka a školník. Miestnosti, v ktorých sa pracuje s materiálom (farby, hlina, sadra) sú čistené
denne, príp. častejšie podľa potreby.
Jedenkrát denne (resp. podľa potreby) sa vykonáva:
 umývanie podláh všetkých miestností,
 utieranie prachu vlhkou handrou,
 vynášanie smetných košov,
 umývanie hygienických zariadení s použitím čistiacich prostriedkov,
 umývanie WC s použitím dezinfekčných prostriedkov
 vysávanie miestnosti, v ktorých je koberec.
Jedenkrát týždenne (resp. podľa potreby) sa vykonáva:
 dezinfekcia odpadových nádob,
 dezinfekcia kľučiek dverí.
Dvakrát ročne (resp. podľa potreby) sa vykonáva:
 čistenie osvetľovacích telies,
 umývanie okien,
 pranie záclon,
 umývanie dverí, obkladov, obkladačiek a nábytku s použitím čistiacich prostriedkov,
 čistenie radiátorov.
Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prostriedky na báze chlóru. Vo všetkých
umyvárňach sa používa tekuté mydlo a k dispozícií sú aj jednorazové uteráky. V období
zvýšeného počtu ochorení na chrípku sa vykonáva raz denne dezinfekcia podláh, dverových
kľučiek a hygienických zariadení.
4. Starostlivosť o vonkajšie priestory
Starostlivosť o vonkajšie priestory patrí medzi všeobecné povinnosti školníka.
Zabezpečuje udržiavanie trávnika a ostatnej zelene. V zimnom období sa stará o odhrnutie
snehu a posyp chodníkov. Ihrisko ani iné priestory vyžadujúce si špeciálnu starostlivosť nie
sú súčasťou školy.
5. Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob,
ich čistenie a dezinfekcia
Komunálny odpad sa zhromažďuje do vyčlenených nádob, ktoré sú umiestnené
v každej miestnosti. Odpad z tried vynáša upratovačka jedenkrát denne. Raz za týždeň sa
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vykonáva dezinfekcia odpadových nádob. Odvoz komunálneho odpadu sa vykonáva raz
týždenne, zabezpečuje ho mesto prostredníctvom špecializovanej súkromnej firmy.

B. Pokyny pre zamestnancov, zabezpečenie trvalého dozoru nad žiakmi
Za bezpečnosť žiakov na vyučovacej hodine a pri výchovnej činnosti je priamo zodpovedný
vyučujúci. Za bezpečnosť žiakov na chodbách počas prestávky zodpovedá dozor konajúci pedagóg.
Dozor je určený v rámci rozvrhu. Pracovná doba pedagogických zamestnancov je 7 ½ hod. denne.
Pedagógovia sa zdržujú v škole v čase priamej vyučovacej činnosti podľa vopred vypracovaného
rozvrhu hodín.

C. Pokyny pre návštevníkov
Budova má vchod pre žiakov a vchod pre zamestnancov. Vchody do budovy školy sú zavreté.
Každý návštevník sa ohlási zvončekom. Otváranie a uvedenie návštevy zabezpečí dozorkonajúci
pedagóg.

D. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií
V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej udalosti (ohrozenie zdravia, žiakov a zamestnancov
školy chemickými fyzikálnymi, biologickými alebo inými faktormi ) je riešenie situácie zodpovedný
riaditeľ školy. V spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch sa
zabezpečujú potrebné aktivity – informovanosť žiakov a rodičov, spolupráca s lekármi primárnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné.
Organizácia evakuácie osôb z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom je riešená
v požiarnom evakuačnom pláne.

E. Telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu.
Najbližšie koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému: 112
Hasičský a záchranný zbor: 150

038 / 532 21 22

Záchranná zdravotnícka služba: 155

038 / 532 19 90
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Polícia: 158

0961 351 111

Mestská polícia: 159

038 / 532 75 63

Poliklinika Topoľčany:

038 / 532 40 11

Mestský úrad Topoľčany:

038 / 532 40 90

Plynárenská spoločnosť

0850 111 727

Vodárenská spoločnosť

038/532 12 04

Elektrárne

0850 111 555

RÚVZ Topoľčany

038/532 71 31

Mgr. Jozef Krajčík
riaditeľ školy
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