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1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

 

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, 95501 Topoľčany 

IČO:     37864742 

Zriaďovateľ:   Mesto Topoľčany 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

IČO:                 37864742 

Vedenie školy: Mgr. Hana Ferancová – riaditeľka 

    Mgr. Hana Streďanská - zástupca 

    Vladimíra Calcagni – zástupca   

Tel. č., fax:       5324569, riaditeľ 5324568 

Mail:                 h.ferancova@zus-mokreho.sk 

Web:                 www.zus-mokreho.sk  /všetky kontaktné údaje/ 

 

2. Druh zariadenia, veľkosť a počet detí 

 ZUŠ je výchovno-vzdelávacie zariadenie, poskytuje záujmové vzdelávanie a  z tohto dôvodu 

nie je v ZUŠ povinná školská dochádzka. ZUŠ má 4  elokované pracoviská v obciach Horné 

Obdokovce, Radošiná, Prašice a Urmince.  

Predškolské štúdium:  

MŠ Topoľčany hudobno-pohybová činnosť: Tribečská I, Gagarinova, Lipová, J, Kráľa.  

MŠ Topoľčany tanečný odbor: Gogoľova, MŠ Tovarníky výtvarný odbor, MŠ Jacovce 

výtvarný odbor, MŠ Jacovce hudobno-pohybová činnosť, MŠ Závada hudobno-pohybová 

činnosť, MŠ Solčany hudobno-pohybová činnosť, MŠ Nitrianska Blatnica - zobcová flauta. 

Vyučuje sa formou individuálneho a skupinového vyučovania. Škola nedisponuje 

stravovacím zariadením a nemá ani vonkajšie priestory pre vyučovacie alebo oddychové 

účely. 

 Škola je umiestnená v trojposchodovej budove s prístavbou umiestnenou nad komunikáciou. 

V budove sú nasledovné priestory: 

- pre vyučovanie – 38 tried 

- šatne pre tanečný odbor – 2 

- administrácia  - 2 kancelárie 

- zborovňa 

mailto:h.ferancova@zus-mokreho.sk
http://www.zus-mokreho.sk/
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- sklad pre čistiace potreby  

- sklad hudobných nástrojov a príslušenstva 

- registratúrne stredisko 

- knižnica 

- kotolňa 

- miestnosť pre spracovanie výtvarného materiálu  - 2  

- sociálne zariadenia  - 5  

 Budova má 1770 m2. 

- vzhľadom na veľkosť zariadenia navštevuje priestory na Moyzesovej ul. každoročne    

okolo 700  žiakov a na elokovaných pracoviskách okolo 120 žiakov  

- počet zamestnancov pedagogických: 37 + 5 na dohodu 

- nepedagogických: 5 (administratívna pracovníčka, pracovníčka PaM a 2 upratovačky 

a školník na dohodu) 

 

3. Organizácia prevádzky zariadenia 

  

Kľúčov  od budovy školy je 9:  

riaditeľ, 2 zástupcovia, školník, 2 upratovačky, administratívny pracovník a 2 náhradné uložené 

v trezore v riaditeľni. 

- budova sa otvára o 6.30 hod., zabezpečuje ho upratovačka ZUŠ 

- počas dňa je budova otvorená, vyučovanie začína individuálne podľa určených rozvrhov hodín a nie 

je určené rovnako u každého pedagóga 

- uzamykanie budovy: večer  pred ukončením vyučovania zabezpečí upratovačka uzatvorenie okien 

a školu uzamkne 

- údržbu priestorov zabezpečujú upratovačky a školník (dohoda) podľa harmonogramu 

upratovačských prác (príloha č.1) 

 

 

Prestávky pri vyučovaní v jednotlivých odboroch: 

 

hudobný odbor: 1 x 10 min alebo 2 x 5 min., pri 4,5 hod. vyučovacom čase denne, 

nad 4,5 hod. 2 x 10 min. alebo 3 x 5 min. 



Uuuu      Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 
                                         Moyzesova 1737/22,  955 01  Topoľčany 
________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  
Riaditeľ  038/5324568                           Tel. + fax 038/5324569             E-mail sekretariat@zus-mokreho.sk 

 

tanečný odbor: 5 min. po každej vyučovacej hodine 

výtvarný odbor: 3 x 45 min. raz týždenne, prestávky v tomto čase podľa individuálnych potrieb,  

po skončení vyučovacieho bloku 5 min. prestávka 

literárno-dramatický odbor: 5 min. prestávka po každom vyučovacom bloku  

-  jednotlivé pobočky riadi poverený učiteľ, zabezpečenie organizácie vyučovania a BOZ upravuje 

zmluva medzi štatutárom ZUŠ a starostami obcí  

   

 

4. Pokyny pre zamestnancov 

      - pokyny pre zamestnancov upravuje Vnútorný poriadok ZUŠ  v zmysle Pracovného poriadku pre 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy zo dňa 1.9.2013 (príloha č2) 

Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

- pri každej organizovanej činnosti so žiakmi mimo budovu školy musí byť na každých 15 

žiakov zabezpečený dozor, ktorý ovláda predpisy o bezpečnosti, 

- pedagogickí pracovníci musia ovládať základy 1. pomoci a vedieť ju aj poskytnúť, 

- poučenie žiakov o dodržiavaní zásad bezpečnosti  a ochrane zdravia  urobia učitelia Hudobnej 

náuky na začiatku  školského roku a urobia o tom záznam do triednej knihy. Podobne urobia 

poučenie pred každou akciou školy (vychádzky, školský výlet, návšteva koncertov a pod.), 

- učiteľ je zodpovedný za bezpečný odchod žiakov z budovy a počas prestávok, 

- pri úrazoch pedagóg zabezpečí lekárske ošetrenie v sprievode dospelej osoby, každý úraz aj 

menší  hlási riaditeľovi školy, 

- každý zamestnanec je povinný odstrániť škodu, ktorá by mohla spôsobiť úraz, resp. inak 

ohroziť zdravie vlastné aj iných. Pokiaľ tak nie je schopný urobiť, bezodkladne oznámi 

zistený stav riaditeľovi, ktorý urobí príslušné ochranné opatrenia, 

- školenie zamestnancov v oblasti BOZP ako aj dokumentáciu v tejto oblasti zabezpečuje na 

škole firma BOZPO. 

 

5. Pokyny pre  návštevníkov 

- v budove nie je zabezpečená informačná služba, 

- dozor pri vstupe zabezpečuje do 14.30 hod. upratovačka školy, informuje  návštevníkov 

o povinnosti  používania návlekov pri zdržiavaní sa v budove, návštevníci koncertov túto 

povinnosť nemajú,  
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- v prípade zistenia  pohybu podozrivej osoby, pedagóg ju osobne odprevadí k východu  

z budovy a nahlási to riaditeľovi alebo zástupcovi školy, 

- sociálne zariadenie na 1. poschodí sú uzamknuté, kľúče sa nachádzajú u jednotlivých 

pedagógov vyučujúcich na tomto poschodí. 

 

6. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí 

     - pravidelné školenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy   

        o bezpečnosti a ochrany zdravia zabezpečené firmou BOZPO Agency, 

      - pravidelné záznamy zo školení pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, 

      - všetci zamestnanci sú oboznámení s traumatologickým plánom, vypracovaným  s účinnosťou  

        od 1. 10. 2006, 

      - všetky revízne správy a kontroly sú  vykonávané včas riaditeľstvom školy   a kontrolované    

        firmou BOZPO Agency, 

      - všetky úrazy sú evidované a hlásené uvedenej firme, ktorá realizuje patričné opatrenia, 

       - hasiace prístroje, bezpečnostné opatrenia ako aj bezpečnostné  označenia a tiesňové     

         volania  sú podľa   plánu a  dokumentácie vypracovanej uvedenou firmou  sú 

         na viditeľných miestach. 

 

7. Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných chorôb 

V súlade zo Zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. z 21.6.207 o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj na základe metodického usmernenia 

č.15/2005-R z 31.10.2005 sa vydáva   Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR, na základe 

ktorého vydáva riaditeľka ZUŠ každoročne Pokyny na vykonanie opatrení k predchádzaniu 

chrípkového ochorenia: /Príloha/   

 

8. Dôležité telefónne čísla:  

záchranná služba: 155, 112 

polícia: 158, 112 

mestská polícia: 159 

nemocnica: 5351111 

hasiči:  150,112 
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poruchy voda: 5321204 

poruchy elektrika: 0850 111555 

plyn: 0850111727 

UVZ – odd. epidémií: 5326391 
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           Dodatok k bodu 3 Organizácia prevádzky zariadenia 

 
Kľúčový poriadok ZUŠ L. Mokrého 
Budova na Moyzesovej ul. 1737/22 má od školského roku 2013/2014  dva  vchody: 

a) hlavný vchod od Moyzesovej ul.   /HV/ 

b) zadný vchod od parkoviska  /ZV/ 

Od oboch vchodov je po 6 kľúčov, t.j. spolu 12. 

 

Týmto kľúčovým poriadkom  

 

     určujem  

 
zadelenie kľúčov zamestnancom ZUŠ L. Mokrého od oboch vchodov do budovy. 

 

1. upratovačka p. Psicová – HV +  ZV 

2 .upratovačka  p. Cifrová –HV  + ZV 

3. školník – ZV 

4. riaditeľka  školy – HV + ZV 

5. učiteľ bicích nástrojov /z dôvodu dochádzania na pracovisko bicyklom a jeho čiastočnej    

    invalidite/ - ZV 

6. zástupkyňa školy p. Mgr. Streďanská– HV 

7. zástupkyňa školy p. Calcagni - ZV 

 

Od hlavného vchodu 4 kľúče zadelené, 2 zostávajú v trezore u riaditeľky školy. 

Od zadného vchodu 6 kľúčov zadelených, 0 zostáva v trezore u riaditeľky školy. 

Zapožičanie kľúčov od školy  je možné iba od p. upratovačiek, príp. od p. zástupkyne s 

odôvodnením. Zapožičanie kľúča si p. upratovačky a p. zástupkyne budú evidovať 

v evidenčnom zošite s dátumom a menom  zapožičania kľúča. 

Všetci zamestnanci, ktorí preberajú kľúč od ZUŠ L. Mokrého sú za kľúče zodpovední. 

Prevzatie kľúča potvrdzujú svojim podpisom. 

p. Psicová.............................................................. 

p. Cifrová.............................................................. 

p. Beratš............................................................... 

p. uč. Ičo................................................................ 

p. zást.Calcagni..................................................... 

riaditeľka ............................................................. 

p. zást. Streďanská...............................................    

Mgr.Hana Ferancová 

          riaditeľka 

Topoľčany, 2.9.2013   
 


