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Riaditel'ka Skoly v srilade s organizadnym poriadkom Skoly vyd6vam
rozhodnutie o z6kaze pouZivania kolieskov,-ich korduli, kolobeZiek,
skateboardov, botasiek s valdekom v priestoroch budovy a areSlu Skoly
aoz\kaze poLivania aprechovdvania alkoholu aomamnych l6tok, zbrani
a neb ezp ednych predmetov.

Kolieskov6 kordule, kolobeZky a podobn6 zariadenia sir vhodn6 na Sportovanie
vo vyhradenych a k tomu urdenych priestoroch ako sri korduliarske ihrisk6,
cyklotrasy a pod. Doporuduje sa kolieskov6 kordule a nim podobn6 predmety
pouLivat na cest6ch a chodnikoch s pevnym povrchom, rovnych bez qftlkov,
bez piesku alebo Strku. Nedoporuduje sa kolieskov6 kordule a nfm podobn6
predmety pouLivaf na schodoch,ramphch alebo Sikmfch ploch6ch.

Rychlost' na kolieskovych korduliach na cyklotrase, chodniku a pe5ej z6ne musi
byt prispdsoben6 pohybujricim sa chodcom.
Pri kordul'ovani sa majri pouLivaf bezpednostnd ochrann6 prvky:

ochrana hlavy - ochrann6 prilba
ochrana kondatfn- chr6nide lakt'ov, kolien, ramien, zdpastia ...

Skola a Skolsk6 zariadenia nie sri urden6 na uvedenlf druh Sportovej dinnosti,
Liakmh na vyudovanie prfst'riadne obledeny a ustrojenf vzhfadom na vychovny
avzdelSvaci proces
Kolieskovymi kordullami a podobnymi predmetmi dochddza k po5kodzovaniu
zariadenia Skoly, znedist'ovaniu chodieb a hrozi nebezpedenstvo vzniku irazu.

Z tohto ddvodu riaditel' Skoly v priestoroch Skoly, Skolsk6ho dvora, vritane
pristupovf ch komunikdcii sa zakazuje:

- pouZivaf kolieskov6 kordule, botasky s valdekom, skateboardy, kolobeZky a

podobn6 predmety,

- prin65at' do Skoly uveden6 predmety, Skola nezodpovedS za ich rischovu a

prfpadnir stratu,

- Skola nezodpoved6 za Skody alebo firazy sp6soben6 kolieskovymi
kordullami a podobnymi predmetmi, Liaci ani zamestnanci nie sri poisteni
pre dany druh Sportovej aktivity.

Datej riaditel'ka Skoly zakazujez
- nosit' do Skoly ostr6 predmety, zbrane, pyrotechniku a ind nebezpedn6 veci

a materiSly, napodobneniny a atrapy zbrani,



- nosiť do školy, požívať alebo prechovávať alkohol, omamné látky a drogy,
alebo ich napodobneniny,

Opatrenia sú vydané za účelom predchádzania školským úrazom a na 
ochranu školského zariadenia. 

Neplnenie týchto opatrení a zákazov bude mať dôsledok pri odškodňovaní 
prípadného úrazu a môže viesť i k zníženiu známky so správania. 

Triedni učitelia o prijatých opatreniach a zákazoch informujú žiakov na 
triednickej hodine a rodičov na rodičovskom združení. 

Kontrolou týchto opatrení je poverená školníčka školy pri vstupe detí do 
priestorov školy a triedni učitelia a vychovávateľky v ŠKD počas prítomnosti 
žiakov v škole. 

Zmeny alebo mimoriadne školské aktivity, výcvik korčuľovania na 
kolieskových korčuliach na asfaltovom ihrisku školy musia byť vopred 
odsúhlasené riaditeľkou školy v písomnej forme. 
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