
NÁPLŇ PRÁCE TÝŽDENNÍKOV 
(bod III.7 aktualizovaného Školského poriadku Gymnázia Gelnica) 

platí od 23.11.2017 

 
Výkon rotujúcej funkcie týždenníkov (popri stálych funkciách predsedu triedy, člena ŽŠR atď.) patrí 

k povinnostiam žiakov zakotveným vo výchovno-vzdelávacom procese podľa ŠkVP Gymnázia Gelnica (v rámci rozvoja 

občianskych kompetencií – triedna samospráva).  Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy 

najneskôr v pondelok pred začiatkom vyučovania. Triedny učiteľ počas týždňa kontroluje a upozorňuje týždenníkov na 

plnenie ich povinností. Ak si napriek upozorneniu týždenníci neplnia úlohy, predĺži jednému alebo obom týždenníkom 
službu o ďalší týždeň a urobí záznam o neplnení povinností v poznámkach v triednej knihe. V prípade opakovaného 

neplnenia povinností týždenníka počas roka navrhne na pedagogickej rade uvedenému žiakovi výchovné opatrenie. 

 

Povinnosti týždenníkov: 
a. Pred vyučovaním pripraviť: kriedu, suchú a mokrú utierku (v prípade bielych tabúľ fixy, utierku 

a magnetickú stierku) a prípadné ďalšie pomôcky v učebni podľa pokynov triedneho. Chýbajúce 

prostriedky na tabule obnovovať podľa pokynov triedneho učiteľa (fixy dopĺňať počas prvých prestávok 
na vrátnici, podušky na magnetické stierky a ostatné prostriedky žiadať na sekretariáte.)  

b. V čase plnenia funkcie týždenníka prichádzať do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania. 

c. Hlásiť mená neprítomných žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny bez vyzvania. 

d. Podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky. 
e. Čiernu tabuľu utierať na mokro pred začiatkom vyučovania, počas obed. prestávky a po vyučovaní, na 

sucho po každej vyučovacej hodine. Bielu tabuľu utierať v rovnakých časoch vždy nasucho, iba v prípade 

veľkého zašpinenia vyžiadať na sekretariáte tekutý prostriedok a vyčistiť bielu tabuľu na mokro.  

f. Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede. 

g. Cez veľkú prestávku zabezpečiť vetranie triedy dolnými oknami (príp. dverami) tak, aby došlo k rýchlej 

výmene vzduchu, pričom sa teplota miestnosti výrazne nezmení. Bez prítomnosti vyučujúceho je zakázané 
otvárať horné okná. 

h. Hlásiť neprítomnosť vyučujúceho po 10 min. od začiatku vyučovania na sekretariáte vedeniu školy.  

i. Udržiavať v učebni čistotu, upozorňovať spolužiakov na dodržiavanie čistoty, v prípade nerešpektovania 

hlásiť triednemu učiteľovi. 
j. Najneskoršie pred poslednou vyuč. hodinou sa presvedčiť pri nástenke s aktuálnymi informáciami, či 

nenastali zmeny v rozvrhu na budúci deň v dôsledku suplovania a o zmenách informovať študentov triedy. 

k. Zabezpečiť, aby sa šetrne manipulovalo s oknami a žalúziami, v prípade ich poškodenia uvedenú 
skutočnosť hlásiť triednemu učiteľovi. 

l. Zabezpečiť, aby spolužiaci počas prestávok alebo v neprítomnosti učiteľa nemanipulovali s didaktickou 

technikou, v prípade nerešpektovania hlásiť triednemu učiteľovi. 

m. Pri odchode z triedy na hodinu do inej učebne počas dňa: 

 zatvoriť vodovodný kohútik a pevne zatvoriť okná (pretočená kľučka),  

 vypnúť všetky svetlá; 

 zatvoriť dvere do triedy (v prípade pokynu triedneho aj uzamknúť učebňu). 

n. Po skončení vyučovania: 

 zatvoriť vodovodný kohútik a pevne zatvoriť okná (pretočená kľučka),  

 vypnúť všetky svetlá; 

 zatvoriť dvere do triedy (v prípade pokynu triedneho aj uzamknúť učebňu). 

 zotrieť tabuľu dočista, skontrolovať funkčnosť pomôcok na písanie a čistenie tabúľ a odložiť ich 

na určené miesto;  

 zabezpečiť pozbieranie papierov a hrubých nečistôt zo zeme, z lavíc aj z podobločníc (na 

upozornenie spolužiakov využiť prítomnosť vyučujúceho na poslednej hodine),  

 zabezpečiť vyloženie stoličiek na lavice, resp. učiteľskej stoličky na katedru; 

 vypnúť dataprojektor, notebook (príp. inú techniku v triede) a vypnúť predlžovačku k technike; 

 zabezpečiť, aby boli všetky radiátory v triede zapnuté; 

 skontrolovať, či sa nevyskytli nejaké nedostatky počas dňa v učebni (napr. kvapkajúca voda 

z kohútika, nefunkčné hodiny, vypadávajúca kľučka dverí a pod.) a zapísať ich do knihy závad na 

vrátnici. 

o. V prípade, že týždenníci nemôžu alebo nevedia zabezpečiť splnenie niektorej z úloh 

v predchádzajúcom bode, hlásia ihneď uvedenú skutočnosť dozorkonajúcemu učiteľovi, v prípade jeho 

nezastihnuteľnosti triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte vedeniu školy. 


