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                   Všetkým zamestnancom školy
  

 

Vaša značka/zo dňa                     Naše číslo                    Vybavuje                   Nové Zámky 

                                                     SOŠ/Bá                     Ing. Bukovská        5. 1.  2022 

 

Vec 

 Príkazný list riaditeľa č. 1/2022 

 

 

     Z dôvodu zvyšovania cien energií a následne aj všetkých služieb, potrebných 

k zabezpečovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu, vydávam tento príkazný list č. 1/2022, 

záväzný pre všetkých zamestnancov školy, týkajúci sa  opatrení, smerujúcich k znižovaniu   

spotreby  elektrickej energie a plynu v budovách školy, ktorý žiadam dodržiavať: 

 

1. V priebehu dňa uplatňovať v triedach organizované vetranie, aby nedochádzalo 

k nadmernému úniku tepla a ochladeniu stien miestností (mimo COVID opatrení). 

2. Po skončení vyučovania skontrolovať, či sú všetky okná zatvorené (mimo COVID 

opatrení). 

3. Denne sledovať teplotu v triedach počas vyučovania – maximálne 21 °C. 

4. Počas vyučovacích dní od 14.00 hod do 5.00 hod. udržovať maximálnu teplotu na škole 

18 °C. 

5. Od piatku od 14.00 hod. do nedele do 18.00 hod.  v budovách školy iba temperovať. 

6. Počas prázdnin  zabezpečiť útlm v kúrení – podľa aktuálnej situácie v počasí. 

7. Zabezpečiť a prísne sledovať, aby boli v triedach počas prestávok, počas dostatočného 

denného svetla a po vyučovaní vypnuté svetlá a prípadné elektrické spotrebiče. 

8. Zabezpečovať efektívny chod všetkých elektrických a plynových spotrebičov, 

zabezpečiť ich vypínanie v prípade nepoužívania. 

9. Všetky školou nevyužívané priestory v zimných mesiacoch iba temperovať 

v nevyhnutnej miere. 

10. Za dodržiavanie uvedených opatrení zodpovedá každý zamestnanec na pracovisku, kde 

práve vykonáva svoju činnosť. 

11. Pravidelne vykonávať kontroly dodržiavania uvedených opatrení a ich vplyv na vývoj 

spotreby energií. 

12. Kontrolu plnenia uvedených opatrení vykonávajú zástupcovia riaditeľa školy, hlavný 

majster odborného výcviku a správca školy,  ktorí zodpovedajú aj za dosahovanie čo 

najefektívnejšej prevádzky školy, každý v zmysle svojich kompetencií. 

 

       S pozdravom 

 

 

                                                                                                Miroslav Bohát, v. r. 

                                                                                                  riaditeľ školy 


