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Pokyny k pedagogickému dozoru 
 

1. Vykonávanie pedagogického dozoru patrí medzi základné povinnosti pedagogických 

zamestnancov. 

2. Pedagogický dozor učiteľ vykonáva od 7.45 do 7.55 hod., cez prestávky a po skončení 

vyučovania od 14.15 do 14.20 hod.  

3. Miestom výkonu pedagogického dozoru nad žiakmi je školská chodba, šatne a ďalšie 

vyhradené miesto podľa schváleného rozvrhu dozorov (objekt školy). 

4. Pri vykonávaní pedagogického dozoru sú pedagogickí zamestnanci zodpovední a dbajú 

na zabezpečenie bezpečnosti a disciplíny žiakov a to najmä na: 

 prezutie sa žiakov do primeranej obuvi (prezuvky), 

 uloženie topánok do šatne,  

 disciplinovaný odchod prezutých žiakov do triedy podľa platného rozvrhu hodín,  

 nerozhadzovanie odpadkov po chodbách školy,  

 bezpečný pohyb po chodbách školy, 

 dodržiavanie školského poriadku a zásad slušného správania, 

 zamedzenie svojvoľného odchodu žiakov mimo budovu školy, 

 zdržiavanie sa žiakov vo vymedzených priestoroch,  

 usmerňovanie pohybu žiakov tak, aby sa nezdržiavali v priestore pred sekretariátom 

školy a na chodbách pred učebňami G,  

 návrat žiakov z prestávok pred triedy ešte pred zazvonením na vyučovaciu hodinu - 

dodržiavanie času prestávok,  

 dodržiavanie zákazu fajčenia, požívania alkoholu ako aj toxických látok a drog,  

 zabezpečenie bezpečného a kultúrneho trávenia prestávok, 

 monitorovanie žiakov mimo tried (bezpečný pohyb po škole, nenakláňanie sa cez 

zábradlie ap.),  

 zamedzenie svojvoľného pohybu žiakov do priestorov školy, ktoré nie sú pre nich 

určené,  

 kontrolu chodieb pred ukončením pedagogického dozoru (odpadky na zemi, 

zhasnutie svetiel na chodbách, ...).  

5. Ak sa pedagogický zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže na dozore zúčastniť (PN, 

OČR, P, ...), je povinný nájsť za seba náhradu, prípadne riešiť uvedenú situáciu výmenou 

dozoru v uvedený deň s iným pedagogickým zamestnancom a uvedenú skutočnosť 

nahlásiť zástupcovi riaditeľky školy. 

6. Telovýchovné priestory uzamknúť v pondelok a utorok po 3 vyučovacej hodine; 

dielenské priestory iba v pondelok po 3 vyučovacej hodine. Priestory uzamknú poverené 

osoby.  
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