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Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2014. 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÁ  ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 

 

Úprava 

Číslo a názov časti Zmeny 

3. Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich 
vybavenie 

Aktualizácia dispozičného riešenia 
a určenie miestností 

 

Dodatok č. 1 k Prílohe Prevádzkového poriadku Súkromnej spojenej školy (Organizačnej 
zložky: Súkromná základná škola), Starozagorská 8 v Košiciach bol prerokovaný 
v pedagogickej rade dňa 28. 08. 2014. 

 

Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                                       riaditeľka školy 
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3.  Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie  

 
V pavilóne F je pre účely súkromnej základnej školy vyčlenené I. podlažie (1.A,2.A,3.A) 
a časť II. podlažia (2 učebne diferencovaného vyučovania). 
 
V pavilóne A je pre účely súkromnej základnej školy vyčlenené I. podlažie (5.A, učebňa 
biológie, dejepisu a geografie) a časť II. podlažia (4.A, 1 učebňa hudobnej výchovy) 
 
Pavilón F a A je vybavený 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov(chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym 
zariadením pre zamestnancov v pavilóne F na  I. podlaží, 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov 
(chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym zariadením pre zamestnancov v pavilóne A na  I. podlaží, 2 
sociálnymi zariadeniami pre žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym zariadením pre 
zamestnancov na II. podlaží. 
 
Pavilón F: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- kmeňová učebňa č.107 (F) – 62,83 m2 
- pracovňa zástupkyne riaditeľky školy  č.106 (F)- 20,09 m2 
- zborovňa č.105 (F)-40,95 m2 
- kabinet č.104 (F) )- 20,09 m2 
- kmeňová učebňa č.103 (F01)-41,49 m2 
- kmeňová učebňa č. 103 (F02) -41,49 m2 
- 2 sociálne zariadenia ( pre chlapcov a dievčatá)  
- 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov 
- 1  uzavretý šatňový priestor č.108 (F)- 28,68 m2 
- 3 šatňové lavice v chodbovom priestore  
- 1 miestnosť pre upratovačku   
 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita –počet detí 

-učebňa č.107 (F) 
    -učebňa č.103 (F01) 

     -učebňa č. 103 (F02) 

62,83 m2 

41,49 m2 
41,49 m2 

13 
10 
15 

 
 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
-pre dospelých 

Počet WC mís 
-pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza: 
 
- pracovňa riaditeľky školy učebňa č.204 (F) - 20,09 m2 
- sekretariát školy  č.203 (F) - 20,09 m2 
- učebňa č.205 (F01) -33,06 m2 
- učebňa č.205 (F02)- 40,01 m2 
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Pavilón A: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- učebňa č.106 (A)- 61,66 m2 
- učebňa č.105 ( A)- 61,66 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č.109 A , pre dievčatá 119 A) - 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC(112 A)- 4,46 m2 
- sklad ( 115 A)- 
- výlevka-1,51 m2 
- zborovňa pre externých pracovníkov 
- 1 uzavretý šatňový priestor 
 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita –počet detí 

-učebňa č.106 61,66 m2 13 

 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
-pre dospelých 

Počet WC mís 
-pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- učebňa č.203A -61,66 m2  
- učebňa č.204A -61,66 m2 
- 2 sociálne zariadenia( pre chlapcov č.209 A , pre dievčatá 219 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC(212 A)- 4,46 m2 
- výlevka  - 1,51 m2 
 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita –počet detí 

-učebňa č.203(A) 61,66 m2 16 

 
 
 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
-pre dospelých 

Počet WC mís 
-pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 
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Vybavenie učební /tried/ tvoria: 
- stoličky 
- školské lavice a učiteľský stôl 
- úložné priestory 
- skrinkové zostavy 
- šachové stolíky 
- CD prehrávače 
- PC stoly 
- počítače 
- interaktívne tabule. 
 
Súčasťou vybavenia učební je umývadlo s prívodom studenej a teplej tečúcej vody. 
 
Pre žiakov sú k dispozícii nasledovné hygienické potreby: 
 
-   tekuté mydlá, papierové utierky , toaletný papier v zariadeniach na osobnú hygienu, 
-   tekuté mydlá a papierové utierky  v triedach. 
Telovýchovný trakt sa nachádza v pavilóne D. 
Súkromná základná škola bude využívať malú telocvičňu a 1 trávnaté  ihrisko, ktoré sa nachádza 
v areáli školy.  
Organizačné a bezpečnostné predpisy viď Príloha č.3. Uvedené učebne a priestory bude 
využívať aj štátna základná škola, lebo sú súčasťou jej vybavenia.   
  
Súčasný stav - počet zamestnancov, žiakov, tried a ostatných pracovníkov  
A. 
- 19  učiteľov 
- 67 žiakov SZŠ  
- 3 vychovávateľky a 3 učitelia si dopĺňajú  úväzok v SŠKD 
- 5 tried SZŠ  
- 1 upratovačka 
B.  
- 1ekonómka a účtovníčka 
- 1 zahraničný lektor 
C. 
- 64  detí v SŠKD 
D. 
- 28 detí v SCVČ 
E. 
- 82 stravníkov (67 žiakov, 15 zamestnancov) 
 
Vykurovanie je centrálne  -  zabezpečuje firma TEHO. 
 
Súčasťami Súkromnej spojenej školy je Súkromný školský klub detí(ďalej „SŠKD“) a 
Súkromné centrum voľného času(ďalej „SCVČ“), ktoré zabezpečujú výchovno-
vzdelávaciu činnosť a využitie voľného času detí. 
Výchovná práca SŠKD a záujmová činnosť SCVČ organizovaná v rámci  záujmových 
útvarov je realizovaná v priestoroch školy s využitím kmeňových učební v pavilóne F a A . 
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Dodatok č.1  pre školský rok 2014/2015 schválený Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou 

školy, dňa 28.08.2014. 

 

 

Mgr. Eva Bednáriková 

riaditeľka školy 
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Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2014. 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÉ  GYMNÁZIUM, Starozagorská 8, Košice 

 

Úprava 

Číslo a názov časti Zmeny 

3. Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich 
vybavenie 

Aktualizácia  dispozičného riešenia 
a určenie miestností 

 

Dodatok č. 1 k Prílohe Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy (Organizačnej 
zložky: Súkromné gymnázium), Starozagorská 8 v Košiciach bol prerokovaný 
v pedagogickej rade dňa 28. 08. 2014. 

 

Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                                      riaditeľka školy 
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3.  Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie 

 
V pavilóne A je pre účely súkromného gymnázia je vyčlenené I. podlažie (príma A, učebňa 
fyziky a chémie)  
 
Pavilón A je vybavený 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym 
zariadením pre zamestnancov. 
 
Pavilón F: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- pracovňa zástupkyne riaditeľky  školy č. č.106 (F)- 20,09 m2 
- zborovňa č.105 (F)-40,95 m2 
- kabinet č.104 (F) )- 20,09 m2 
- 2 sociálne zariadenia ( pre chlapcov a dievčatá)  
- 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov 
- 1 miestnosť pre upratovačku   
 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
-pre dospelých 

Počet WC mís 
-pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza: 
- pracovňa riaditeľky školy učebňa č.204 (F) - 20,09 m2 
- sekretariát školy  č.203 (F) - 20,09 m2 
 
Pavilón A: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 
- učebňa č.104 ( A)- 61,66 m2 
- učebňa č.103 ( A)- 61,66 m2 
- kabinet  č.102(A) 
- 2 sociálne zariadenia( pre chlapcov č.109 A , pre dievčatá 119 A)- 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC(112 A)- 4,46 m2 
- sklad ( 115 A)- 
- výlevka-1,51 m2 
- zborovňa 
- 1  uzavretý šatňový priestor 
 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita –počet detí 

-učebňa č.104 
-učebňa č.103 

61,66 m2 

61,66 m2 
12 
12 
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Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
-pre dospelých 

Počet WC mís 
-pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Vybavenie učební /tried/ tvoria: 
- stoličky 
- školské lavice a učiteľský stôl 
- úložné priestory 
- šachové stolíky 
- skrinkové zostavy 
- prostriedky mobilného jazykového laboratória 
- CD prehrávače 
- PC stoly 
- počítače 
- interaktívne tabule. 
 
Súčasťou vybavenia učební je umývadlo s prívodom studenej a teplej tečúcej vody. 
 
Pre žiakov sú k dispozícii nasledovné hygienické potreby: 
 
-   tekuté mydlá, papierové utierky , toaletný papier v zariadeniach na osobnú hygienu, 
-   tekuté mydlá a papierové utierky  v triedach. 
 
Telovýchovný trakt sa nachádza v pavilóne D. 
Súkromné gymnázium bude využívať malú telocvičňu a 1 trávnaté  ihrisko, ktoré sa nachádza 
v areáli školy.  
Organizačné a bezpečnostné predpisy viď Príloha č.1. Uvedené učebne a priestory bude 
využívať aj štátna základná škola, lebo sú súčasťou   jej vybavenia.   
  
Súčasný stav  - počet zamestnancov, žiakov, tried a ostatných pracovníkov  
A.           
- 13  učiteľov 
- 12 žiakov SG 
-   1 trieda SG 
-   1 upratovačka 
B.  
- 1 ekonómka a účtovníčka 
- 1 zahraničný lektor 
C. 
- 19 stravníkov (12 žiakov, 7 zamestnancov) 
 
Súčasťami Súkromnej spojenej školy je Súkromný školský klub detí(ďalej „SŠKD“) a 
Súkromné centrum voľného času(ďalej „SCVČ“), ktoré zabezpečujú výchovno-
vzdelávaciu činnosť a využitie voľného času detí. 
Výchovná práca SŠKD a záujmová činnosť SCVČ organizovaná v rámci  záujmových 
útvarov je realizovaná v priestoroch školy s využitím kmeňových učební v pavilóne F a A . 
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Objekt školy je napojený na inžinierske siete Mesta Košice. Vykurovanie je centrálne  -  
zabezpečuje firma TEHO. 
 
 
 

Dodatok č.1  pre školský rok 2014/2015 schválený Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou 

školy, dňa 28.08.2014. 

 

 

Mgr. Eva Bednáriková 

riaditeľka školy 

 
 
 


