Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Ul. Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš

Smernica riaditeľa školy
o postupe pri evidovaní a registrovavaní školských úrazov a pri
likvidácii bolestného
č. RŠ-Sm-1/2018

z 10.apríla 2018

Článok I.

Preambula

Pre jednotné uplatňovanie ustanovení:
§ 152 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Metodického usmernenia MŠVVaŠ č. 4/2009 z 11.februára 2009
Metodického pokynu riaditeľky OŠMaŠ ŽSK č. 1/2018 z 9.3.2018
riaditeľ Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši vydáva túto smernicu.

Článok II.

Úvodné ustanovenia

§ 1 Táto smernica upravuje postup:
a) evidovania a registrovania,
b) nahlasovania,
c) odškodňovania
školských úrazov
§ 2 Cieľom tejto smernice je stanoviť postup pre žiakov, rodičov, vyučujúcich, triednych
učiteľov a administratívnych pracovníkov školy a ich zodpovednosť pri administrácii a
prevencii školských úrazov.

Článok III.

Základné pojmy

§ 3 Školským úrazom je úraz ku ktorému prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri
činnostiach organizovaných školou
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§ 4 Evidovanie nebezpečnej udalosti je písomný zápis v „knihe nebezpečných udalostí“ na
sekretariáte školy o udalosti ktorá spôsobila úraz, ktorá sa môže dodatočne takto
prejaviť, alebo ktorá mohla úraz spôsobiť2.
§ 5 Evidovanie úrazu je spísanie záznamu o úraze a jeho zavedenie do evidencie úrazov.
§ 6 Záznam o úraze je vyplnenie formulára ktorý je podkladom pre evidovanie, registrovanie
alebo odškodnenie úrazu.
§ 7 Registrácia úrazu je proces spísanie „záznamu o registrovanom školskom úraze“ a
následné informačno registratúrne kroky.
§ 8 Odškodnenie úrazu je vykonanie potrebných úkonov na likvidáciu poistnej udalosti.
1
2

§152 zákona 245/2008 Z.z.
MU 4/2009 čl.5

§ 9 Účastník nebezpečnej udalosti je:
1) žiak, ktorý zažil udalosť ktorá mu spôsobila úraz
2) žiak, ktorý zažil udalosť ktorá sa môže dodatočne prejaviť ako úraz
3) každý žiak alebo zamestnanec školy, ktorý je účastníkom alebo svedkom udalosti,
ktorá mohla spôsobiť úraz

Článok IV.

Nahlásenie nebezpečnej udalosti

§ 10 Účastník nahlási nebezpečnú udalosť okamžite najbližšiemu zodpovednému
zamestnancovi, ktorý zabezpečí jej zaevidovanie na sekretariáte školy. Ak nie je
možné nahlásiť nebezpečnú udalosť okamžite, tak najneskôr do odchodu zo školy. Ak
je účastníkom nebezepečnej udalosti žiak primy, sekundy alebo tercie, môže udalosť
nahlásiť zákonný zástupca najneskôr do 10.00 hod. Nasledujúceho dňa.
§ 11 Zodpovední zamestnanci pre zaevidovanie nebezpečnaj udalosti sú v poradí: vyučujúci
na hodine alebo pedagogický dozor, tajomníčka školy, triedny profesor, vrátnička.
§ 12 Nebezpečné udalosti na hodinách telesnej výchovy sa nahlasujú podľa pravidiel PKTV .

Článok V.

Evidencia školského úrazu

§ 13 Evidencia školského úrazu sa vykonáva na základe nahlásenia školského úrazu. Školský
úraz možno nahlásiť ako súčasť nahlásenia nebezpečnej udalosti alebo neodkladne po
zistení, že nebezpečná udalosť bola príčinou úrazu.
§ 14 Evidencia úrazu sa odmietne, ak nebola nahlásená nebezpečná udalosť ktorá úraz
zapríčinila. ( Ide o predchádzanie zneužitia poistky na odškodňovanie úrazov ktoré nie sú školské)
§ 15 Evidencia školského úrazu sa vykonáva na sekretariáte školy predložením a vyplnením
potrebných tlačív. Spravidla sa vykoná spolu s nahlásením úrazu, najneskôr však po
prvom príchode žiaka do školy po absencii spôsobenej úrazom.
§ 16 Evidencia úrazu obsahuje obligatórne3:
1) meno, priezvisko, dátum narodenia žiaka, ktorý utrpel úraz,
2) deň, hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu, miesto, kde došlo k úrazu,
3) stručný popis ako k úrazu došlo,
4) charakter úrazu,
5) svedkov úrazu a meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával
dozor v čase vzniku úrazu,
6) dátum zapísania úrazu do evidencie neregistrovaných
úrazov.
§ 17 Spolu s evidenciou úrazu môže žiak požiadať o vyplnenie záznamu o úraze pre potreby
poistenia.
§ 18 Evidované úrazy nahlasuje tajomníčka školy zriaďovateľovi v zmysle Metodického
pokynu riaditeľky OŠMaŠ ŽSK č. 1/2018

Článok VI.

Registrácia školského úrazu

§ 19 Registrujú sa školské úrazy, kde neprítomnosť žiaka v škole z dôvodu úrazu trvala viac
ako tri vyučovacie dni.
§ 20 Registrácia školského úrazu sa vykonáva na základe nahlásenia školského úrazu.
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§ 21 Registrácia úrazu sa odmietne, ak nebola nahlásená nebezpečná udalosť ktorá úraz
zapríčinila. ( Ide o predchádzanie zneužitia poistky na odškodňovanie úrazov ktoré nie sú školské)
§ 22 Registráciu školského úrazu vykoná zákonný zástupca alebo žiak.
§ 23 Registrácia školského úrazu sa vykonáva na sekretariáte školy predložením a vyplnením
potrebných tlačív. Spravidla sa vykoná po zistení vážnosti úrazu, najneskôr však po
prvom príchode žiaka do školy po absencii spôsobenej úrazom.

Článok VII. Odškodnenie školského úrazu
§ 24 Odškodňujú sa len školské úrazy evidované a registrované. Ostatné úrazy nemôžu
byť odškodnené ako školské, lebo nebude možno nespochybniteľne doložiť, že
vznikli v škole. Keďže odškodňovanie školských úrazov je z verejných zdrojov,
nie je možné vyplatiť bolestné ani „trvalé následky“ ak nie je nespochybniteľné,
že úraz je školský §152 zákona 245/2008 Z.z.
§ 25 Odškodňovanie školských úrazov vykonáva sekretariát školy úpodľa platnej legislatívy
(od 1.3.2009 neupravuje túto problematiku §214 Zákonníka práce)

Článok VIII. Záverečné ustanovenia
§ 26 So smernicou boli oboznámení pedagogickí zamestnanci školy na zasadnutí
pedagogickej rady školy 10.4.2018.
§ 27 Smernica nadobúda platnosť 11. 04. 2018.
§ 28 Ruší sa smernica 06 RŠ-Sm Smernica pre likvidáciu bolestného.

V Liptovskom Mikuláš 10.4. 2018
RNDr. Jozef Škorupa
riaditeľ školy

