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V Bardejove 03.09.2020 

Príkaz riaditeľky školy č. 38/2020 o zákaze fajčenia v areáloch školy a dielni 

 

Riaditeľ dôrazne upozorňuje všetkých žiakov našej školy na absolútny zákaz fajčenia 

v priestoroch školy a dielni, t.j. nielen v budovách,  ale aj pred budovami. 

Znamená to, že je prísny zákaz fajčenia v budove školy, dielni  a všetkých priľahlých 

pozemkoch, ktoré má naša škola vo svojej správe. Je prísny zákaz fajčenia aj pred budovami 

školy, internátu a army shopu, ktorý je v areály  školy.  

Ide o plnenie zákona  č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Žiaci, ktorí budú tento príkaz riaditeľa porušovať budú disciplinárne riešení podľa školského 

poriadku a sankčnými postihmi uvedenými na letáku Regionálneho Úradu verejného 

zdravotníctva, resp. Mestskej polície.  

Žiaci boli oboznámení zo školským poriadkom, že počas vyučovania neopúšťajú školu ale iba 

s priepustkou od triedneho učiteľa cez hlavný vchod.  

Za bezpečnosť žiakov počas vyučovania zodpovedá škola, takže úniky žiakov počas vyučovania 

budeme riešiť podľa školského poriadku – ako jeho porušovanie. 

Prestávky žiaci trávia na chodbách školy, resp. počas nedaždivých dní v átriu školy a nikdy 

nie pred školou! Taktiež pri nástupe na vyučovanie a po skončení vyučovania sa nezdržiavajú 

pred školou! K disciplinárnym riešeniam žiakov zo strany vedenia školy a postihom žiakov zo 

strany nadriadených kontrolných orgánov - dôjde hneď po porušení tohto príkazu, pričom škola 

písomne doručí zákonnému zástupcovi Oznámenie o porušení zákazu fajčenia v škole.  

Prílohy:  

1. Leták Regionálneho úradu verejného zdravotníctva /RÚVZ/ 

2. Oznámenie o porušení zákazu fajčenia v škole 

 

Na vedomie: 

1) Ing. Ján Židzik, zástupca  RŠ pre teoretické vyučovanie, 

2) Mgr. Jozef  Homza, zástupca RŠ pre teoretické vyučovanie, 

3) Mgr. Marián Tomčo, zástupca RŠ pre praktické vyučovanie, 

4) Ján Pavlus, vedúci úseku TEČ, 

5) Bc. Stanislav Havriš, vedúci VTK a zváračskej školy 

6) sekretariát školy, 

7) zamestnanci školy, 

8) žiaci školy. 

 

 

V Bardejove 3.9.2020         Ing. Peter Dulenčin, PhD. 

                                     riaditeľ školy 


