Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce

ŠKOLSKÝ PORIADOK
pre žiakov školy

Rešpektovanie školského poriadku ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov
i spolužiakov a zaslúženú odmenu. Vieš, že svojím správaním, konaním a vzhľadom
reprezentuješ seba, svoju školu a rodičov.

Milý žiak, žiačka!
Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu.
Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce je školou, ktorá poskytuje kvalitné
podmienky pre výchovu a vzdelávanie, rozvoj základných spôsobilostí, vedomostí a postojov
potrebných na ďalšie vzdelávanie a život dieťaťa. Aby si bol oboznámený/á ako sa máš správať
v triede, pri mimoškolskej záujmovej činnosti, v školskej jedálni a ostatných školských
priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme ti tento školský poriadok.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystupovanie žiaka v škole
i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, bezpečnosti pri práci,
aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré
umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne a popritom príjemne prežiť
roky povinnej školskej dochádzky.
Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:
Preambula
A Všeobecné ustanovenia
I. Organizácia školského roka
II. Organizácia vyučovacieho dňa
III. Práva a povinnosti žiakov
IV. Výchovné opatrenia
B Zásady správania žiakov
I. Oslovenie a pozdravy
II. Príchod do školy
III. Správanie sa žiakov na vyučovaní
IV. Správanie sa žiakov počas prestávky
V. Odchod žiakov
VI. Dochádzka žiakov do školy
C Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice
D Náplň práce týždenníkov
E Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
F Správanie sa žiakov na verejnosti
G Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka
H Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí
I Školské stravovanie
Záverečné ustanovenia

Preambula
Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského života vydáva riaditeľka školy
tento školský poriadok, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
podmienok školy a požiadaviek školskej komunity.
Školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu
žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov (zákonných zástupcov žiakov) a
verejnosti, ktorá je v kontakte so školou. V zmysle § 153 zákona 245/2008 upravuje najmä
podrobnosti o výkone práv a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov žiaka v škole, pravidlá
vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
prevádzke a vnútornom režime školy, podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím. Jeho
uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie práv,
povinností a zásad školského poriadku v praktickom živote školy je základnou povinnosťou
zúčastnených. Vo výchovno-vzdelávacom procese vychádza z práv a slobôd vyhlásených
vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Deklarácii práv dieťaťa (1959) a Dohovore o
právach dieťaťa (1989). Školský poriadok sa opiera o platnú legislatívu MŠVVaŠ SR.
Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie
pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodržiavanie školského
poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci
a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať. Žiaci a ich zákonní zástupcovia sa
oboznámia s pravidlami školského poriadku na začiatku školského roka prostredníctvom
triednych učiteľov. Školský poriadok je verejne prístupný na webovej stránke školy, v tlačenej
forme v každej triede.
Všetko naše úsilie a kvalitná práca pedagógov však predpokladá u žiakov riadiť sa jej
pravidlami a školským poriadkom, dodržiavať i osobitné požiadavky školy a platné zákony
spoločnosti a správať sa podľa nich. Uplatňovanie školského poriadku v každodennom živote
školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností. Školský
poriadok garantuje rovnosť a spravodlivosť pre všetkých žiakov, zdravú pracovnú atmosféru,
dodržiavanie etických noriem a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy.

A. Všeobecné ustanovenia
•
•
•
•

•
•

I.

Organizácia školského roka
Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a
druhý polrok. Školský rok začína 1. septembra. Vyučovanie v prvom a druhom polroku
a termíny školských prázdnin sú uvedené v POP na príslušný školský rok.
V škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa v škole nevyučuje.
Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň druhého polroka.
Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné
prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné
prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku
vyučovania v novom školskom roku).
Riaditeľ školy môže žiakom poskytnúť zo závažných, najmä z organizačných
a technických, dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.
Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii,
k epidémii alebo pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy

•

rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za
tieto dni.
Riaditeľ školy v období školských prázdnin a počas dní voľna zabezpečí v spolupráci
so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku
výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci
so zriaďovateľom a s riaditeľom školy alebo s vedúcim zariadenia školského
stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní voľna
poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie).
II. Organizácia vyučovacieho dňa

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh
hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.
Časový harmonogram dňa
Čas
7:30 – 7:55
8:00 – 13:10
11:25 – 16:25
9:35 – 9:45
12:15 – 12:25
13:10 – 13:40

Náplň práce
príchod žiakov do školy, príprava na vyučovanie
vyučovanie podľa určeného rozvrhu
ŠKD, záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť
desiatová prestávka
zdravotná prestávka
obed v školskej jedálni

Časový rozvrh hodín
Vyučovacie hodiny
1.
8:00 – 8:45
2.
8:50 – 9:35
3.
9:45 – 10:30
4.
10:40 – 11:25
5.
11:30 – 12:15
6.
12:25 – 13:10

Prestávky
8:45 – 8:50
9:35 – 9:45
10:30 – 10:40
11:25 – 11:30
12:15 – 12:25
13:10 - 13:40

Vyučovací proces je organizovaný v triedach, učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch
podľa rozpisu schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni
školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je
dovolené.
III. Práva a povinnosti žiakov
Žiaci majú právo, aby sa s nimi zaobchádzalo spôsobom, ktorý neznižuje ich ľudskú
dôstojnosť a zároveň povinnosť správať sa tak ku všetkým osobám, s ktorými prichádzajú do
styku. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny zamestnancov školy, podľa
svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.
Žiak sa správa slušne a zdvorilo nielen v škole, ale aj mimo školy, v mieste svojho bydliska a
na spoločenských, športových a iných podujatiach organizovaných školou. Žiak je zdvorilý
voči dospelým občanom, najmä k chorým ľuďom a ženám. Uvoľňuje im cestu a miesto v
dopravných prostriedkoch. Je pozorný k žiakom a občanom telesne postihnutým a starým
ľuďom a podľa potreby im ochotne pomáha pri prechode cez križovatku, pri nástupe a výstupe
z dopravného prostriedku a pod. Chráni mladších žiakov a deti. Na cestách, na uliciach
a križovatkách dodržiava dopravné predpisy a bezpečnosť cestnej premávky.

Článok 1
Deklarácia práv dieťaťa
1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky
deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického
alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného
spoločenského postavenia či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.
2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami
zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom
vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným
hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať
sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane
primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu,
bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.
5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru,
výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.
6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to
možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v
ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa nemá
odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť
deťom, ktoré nemajú rodinu a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu.
Je žiadúce, aby štát poskytoval finančnú pomoc alebo inú na výživu mnohopočetným rodinám.
7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni.
Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu
rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel pre mravnú a
spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorému sa poskytuje pomoc.
9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Dieťa
sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v nijakom prípade ho
nemožno nútiť alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor
jeho zdravia alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému
vývinu.
10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo
akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia,
znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne
uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.
Článok 2
Dohovor o právach dieťaťa

Zabezpečuje deťom životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny
rozvoj.
Zaväzuje
štáty
zameriavať
výchovu
na rozvoj
osobnosti
dieťaťa,
jeho nadania a rozumových aj fyzických schopností, posilňovanie úcty k ľudským právam
a základným
slobodám,
posilňovanie
úcty
k rodičom,
svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám, k národným hodnotám krajiny a k iným
civilizáciám;
prípravu
dieťaťa na zodpovedný život
v slobodnej
spoločnosti
v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými
národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého
pôvodu; výchovu zameranú na posilňovanie úcty k prírodnému prostrediu.
Dohovor Ti zaručuje najmä tieto práva :

právo na život a rozvoj,
právo na meno a štátnu príslušnosť,
právo poznať podľa možností vlastných rodičov a právo na ich starostlivosť ,
právo na zachovanie identity (najmä meno, štátnu príslušnosť a rodinné zväzky),
právo žiť s rodičmi (pokiaľ sa nejedná o prípady, kedy by to bolo nezlučiteľné
so záujmom dieťaťa),
právo udržiavať kontakt s oboma rodičmi, ak je odlúčené od jedného z nich alebo
od obidvoch,
• rešpektovanie a branie ohľadu na názor dieťaťa, ktoré je schopné formulovať vlastné
názory, právo dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho
týkajú; má právo byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka,
• sloboda prejavu a právo na vhodné informácie,
• sloboda svedomia, myslenia a náboženstva,
• sloboda združovania, stretávania sa s ostatnými,
• ochrana pred neoprávnenými zásahmi do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie
ako aj pred útokmi na česť alebo povesť,
• právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť (právo na dosiahnutie najvyššej možnej
úrovne zdravotného stavu),
• právo na vzdelanie,
• právo na to, aby sa disciplína na školách zabezpečovala spôsobom zlučiteľným
s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a rešpektovaním jeho práv,
• právo na oddych a voľný čas, účasť v hrách,
• právo využívať sociálne zabezpečenie vrátane sociálneho poistenia,
• právo vedieť o svojich právach,
• pozitívne, humánne a urýchlené posudzovanie žiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov
o vstup na územie štátu alebo jeho opustenie za účelom spojenia rodiny,
• zabraňovanie únosom a zadržiavaniu detí do zahraničia rodičom alebo treťou osobou
a ich nevrátenie späť.
Dohovor Ťa chráni pred:
• detskou prácou (hospodárskym vykorisťovaním, vykonávaním práce nebezpečnej alebo
brániacej zdraviu, vzdelávaniu alebo rozvoju dieťaťa),
• konzumáciou drog,
• sexuálnym zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie,
• predajom, únosmi a obchodovaním s deťmi,
• inými formami vykorisťovania,
• mučením a zbavením slobody, krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním
a trestami,
• ozbrojenými konfliktami.
Dohovor pamätá aj na skupiny detí, ktorým je potrebné venovať zvláštnu ochranu a pomoc,
najmä:
• deti bez rodiny (mala by byť vyvíjaná snaha o zabezpečenie náhradnej starostlivosti
s ohľadom na kultúrny pôvod; adopcie len v záujme dieťaťa,
• na základe súhlasu príslušného orgánu a pri zabezpečení záruk pre postavenie dieťaťa),
• utečenecké deti (kladený je dôraz na potrebu medzinárodnej spolupráce),
• postihnuté deti s telesným alebo duševným postihom (kladenie dôrazu na zabezpečenie
plnohodnotného a riadneho života),
• deti národnostných menšín alebo domorodého pôvodu (právo používať vlastnú kultúru,
jazyk, náboženstvo).
• osôb zodpovedných za dieťa.
•
•
•
•
•
•
•

Článok 3
Práva žiaka
Žiak má právo na:
1. výchovu a vzdelávanie:
- v bezpečnom a zdravom prostredí,
- v materinskom jazyku,
- zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií,
- primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu;
2. jemu zrozumiteľný výklad učiva;
3. rovnoprávny prístup k vzdelaniu;
4. bezplatné vzdelanie;
5. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v zmysle zákona;
6. vyučovanie, individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a
zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom;
7. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety;
8. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti;
9. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním;
10. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;
11. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny;
12. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej
a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu
ustanovenom vzdelávacím programom;
13. úctu k svojej osobe a na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov,
má právo byť vypočutý a vyjadriť svoj názor;
14. zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, môže sedieť s
kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov;
15. zrozumiteľný výklad učiva, má právo opýtať sa na poznatky, ktorým pri výklade nerozumie
a dostať odpoveď na svoju otázku;
16. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie
s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú;
17. primerane využívať školské zariadenie, učebné pomôcky, knižnicu;
18. dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných
aktivít, ktoré organizuje škola;
19. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov
školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti
a využívania;
20. v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na
vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise;
21. aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou
dôstojnosťou dieťaťa;
22. na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný
stav;
23. na objektívne hodnotenie svojej odpovede resp. písomnej práce, má právo byť oboznámený
s hodnotením svojich písomných prác (stupnica hodnotenia) a slovných odpovedí;
24. na omyl, ale nesmie to zneužívať, zmenu názoru a právo na vývin;
25. na prestávku, má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a
neruší ostatných;
26. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov;

27. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom;
28. ochranu svojho súkromia;
29. zúčastniť sa žiackeho parlamentu v rámci triedy a školy;
30. podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, psychológa,
koordinátorov prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a environmentálnej výchovy;
31. podľa svojich potrieb využívať konzultačné hodiny podľa harmonogramu jednotlivých
vyučujúcich.

Článok 4
Povinnosti žiaka
Žiak je povinný:
1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania;
2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy;
3. udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory;
4. chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu
a vzdelávanie a v prípade poškodenia uhradiť spôsobenú škodu;
5. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky;
6. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, počas vyučovania
sedieť disciplinovane, sústredene sledovať výklad, plniť si svoje povinnosti, pracovať
samostatne, nevyrušovať a nerozptyľovať pozornosť spolužiakov;
7. nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických
zamestnancov;
8. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších
osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní;
9. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy;
10. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, nereagovať
neprimeraným spôsobom na prípadné upozornenia;
11. osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou;
12. osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy,
rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére;
13. osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej
úrovni;
14. svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich
mravnosť, zdravie a bezpečnosť;
15. osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich;
16. byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo
nej tak, aby robil česť sebe i škole;
17. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní
poriadku v škole a jej okolí;
18. byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie;
19. šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s
učebnicami a učebnými pomôckami;
20. dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie
pokyny obsiahnuté v školskom poriadku školy;
21. nastupovať do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy;
22. žiaci poverení triednym učiteľom vykonávajú na každej vyučovacej hodine prácu
týždenníkov;

23. správať sa na verejnosti mimo vyučovacieho času, počas voľných dní aj cez prázdniny tak,
aby nepoškodzoval dobré meno školy;
24. zdržiavanie sa žiakov vo večerných a nočných hodinách na diskotékach a v reštauračných
zariadeniach sa považuje za porušenie školského poriadku školy,
25. rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ho nielen v škole,
ale aj na verejnosti;
26. zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s hygienickými
i mravnými požiadavkami (v škole sa prezúva obuv a vrchné ošatenie sa odkladá v šatníkových
skriniach).
Žiakovi nie je dovolené :
a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou;
b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné
zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou;
c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a
veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní;
d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (hasiace prístroje,
elektrické vedenie...);
e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, sociálnych zariadení a ostatných priestorov
školy;
f) používať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón (ak žiak
na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a
uložený v taške žiaka);
g) konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu, hlavne žuvačky;
h) nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či
odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol;
i) do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv;
j) vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať horné okná a vykláňať sa z nich,
vyhadzovať von papiere a iné odpadky či školské pomôcky, vystupovať na lavice, hojdať sa na
stoličkách;
k) požívať energetické nápoje pred a počas vyučovania. V prípade, že to žiak poruší,
pedagogický zamestnanec má právo mu energetický nápoj zobrať a znehodnotiť.
IV. Výchovné opatrenia
Pri hodnotení správania žiakov sa postupuje podľa Metodického pokynu č.22/2011 na
hodnotenie žiakov základnej školy. Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia
na posilnenie disciplíny žiakov.
1. Pochvaly a iné ocenenia
Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za vzorné správanie, plnenie si povinností, mimoriadny
prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a
korektné vzťahy medzi spolužiakmi, za úspešnú reprezentáciu školy. Pochvaly sa udeľujú ústne
alebo písomne. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje na návrh
triedneho učiteľa v pedagogickej rade.
Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy triedny učiteľ,
riaditeľka, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby. V osobitne
odôvodnených prípadoch /statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok
značnej materiálnej hodnoty/ udeľuje žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie orgán verejnej

správy, minister školstva SR alebo prezident republiky. Žiak obdrží pochvalu aj k vysvedčeniu.
Pochvaly a iné ocenenia sa zapisujú do pedagogickej dokumentácie a oznamujú sa rodičom.
Škola udeľuje :
- pochvalu od vyučujúceho do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname,
- pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,
- pochvalu od triedneho učiteľa,
- pochvalu od riaditeľa školy,
- diplom,
- po schválení rodičovskou radou vecnú /finančnú/ odmenu.
Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie zriaďovateľovi školy.
A. Pochvala triednym učiteľom:
1. Za dlhodobé dosahovanie výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov, výborný
prospech na konci jedného klasifikačného obdobia.
2. Za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede.
3. Za vzornú dochádzku.
4. Za zlepšenie dochádzky.
5. Za úspešnú reprezentáciu triedy v rámci školy.
6. Za starostlivosť a estetickú úpravu triedy.
7. Za činnosť v prospech triedy nad rámec povinností.
8. Za výrazné zlepšenie prospechu.
9. Za spoluprácu s triednym učiteľom alebo pedagógom školy.
10. Za prácu v žiackej školskej rade.
11. Za ľudský čin (pomoc v zložitej životnej situácii, záchrana zdravia, odhalenie
šikany, ...).
B. Pochvala riaditeľom školy:
1. Za výborný prospech za obidve klasifikačné obdobia.
2. Za vzornú dochádzku.
3. Za vzorné správanie.
4. Za úspešnú reprezentáciu školy /za úspešné umiestnenie ale aj účasť v súťaži
na úrovni obvodového, krajského, celoslovenského kola /.
5. Za činnosť v prospech školy.
6. Za iný mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin.
7. Za nezištnú pomoc, vysoko humanitný prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné
uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
8. Za ľudský čin (pomoc v zložitej životnej situácii, záchrana zdravia, odhalenie
šikany, ...).
2. Opatrenia na posilnenie disciplíny:
Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenie školského poriadku. Spravidla
predchádzajú zníženiu známky zo správania. Za menej závažné porušenie disciplíny ukladajú
triedni učitelia napomenutie triednym učiteľom alebo pokarhanie triednym učiteľom, po
prerokovaní v pedagogickej rade a schválení riaditeľkou školy. Triedni učitelia sú povinní
upozorniť na tieto priestupky žiakov a ich rodičov osobne alebo písomne zápismi v žiackej
knižke alebo predvolaním do školy. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie
previnenia a poklesku.
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
- zápis do poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu,

- zápis do žiackej knižky,
- napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie triednym učiteľom,
- pokarhanie riaditeľom školy,
- znížená známka zo správania.
V klasifikačnom období hodnotí škola porušovanie školského poriadku žiakom
- rozhodnutím o riaditeľskom pokarhaní (proti tomuto môže zákonný zástupca podať odvolanie
v termíne uvedenom na rozhodnutí)
- zníženou známkou zo správania (ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti
klasifikácie na konci I. a II. polroku, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané
vysvedčenie, požiadať o prešetrenie správnosti postupu pri klasifikácii správania).
Pri zápisoch v klasifikačnom zázname o preukázateľnom porušení školského poriadku môžu
nasledovať výchovné opatrenia:
C. Napomenutie triednym učiteľom:
1. Za vulgárne vyjadrovanie.
2. Za slovné napadnutie spolužiaka.
3. Za vyrušovanie počas vyučovacej hodiny, za porušovanie disciplíny na hodinách
a počas prestávok.
4. Za nevhodné (agresívne) správanie počas hodín a prestávok.
5. Za nerešpektovanie vyučujúcich na vyučovacej hodine a počas školských prestávok.
6. Za používanie mobilného telefónu a iných nevhodných vecí, ktoré nie sú súčasťou
vyučovacej hodiny.
7. Za úmyselné neprezutie.
8. Za odmietnutie pracovať, za úmyselné nenosenie pomôcok a potrieb.
9. Za svojvoľné opustenie areálu školy.
10. Za bitky a drobné krádeže.
11. Za neplnenie povinností týždenníkov.
12. Za 4-6 neospravedlnených hodín.
13. Za 3 zápisy v klasifikačnom zázname - pohovor so zákonným zástupcom žiaka.
D. Pokarhanie triednym učiteľom:
1. Za opakované porušenie 1. – 11 . bodu z časti C.
2. Za 7 – 12 neospravedlnených hodín.
3. Za 5 zápisov v klasifikačnom zázname.
4. Za fajčenie v areáli školy.
5. Za ničenie majetku školy.
6. Za neodôvodnené neskoré príchody na prvú vyučovaciu hodinu.
7. Za prepisovanie známok v žiackej knižke.
Za závažné porušenie disciplíny sa považuje také porušenie disciplíny, ktorého škodlivosť je
zvýšená vzhľadom na povahu porušenej školskej povinnosti, spôsob konania, následok konania
alebo opomenutia, mieru zavinenia alebo inú priťažujúcu okolnosť.
Za závažné porušenie disciplíny alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy
riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade spravidla uloží výchovné opatrenie. Toto
opatrenie musí byť prerokované so zákonným zástupcom. Z prerokovania riaditeľka vyhotoví
záznam, v ktorom zákonný zástupca písomne uvedie svoj postoj k veci a zároveň bude poučený
o povinnostiach zákonného zástupcu žiaka. V zázname zákonný zástupca písomne uvedie „V
plnom rozsahu som bol poučený o povinnostiach rodiča v zmysle školského poriadku, ktorým
som porozumel, beriem ich na vedomie a v nasledovnom období zabezpečím nápravu svojho
dieťaťa“.

E. Pokarhanie riaditeľom školy:
1. Za časté porušovanie 1. – 11. bodu z časti C a 4. - 7. bodu časti D.
2. Za 13 - 18 neospravedlnených hodín – pohovor so zákonným zástupcom u riaditeľky
školy.
3. Za fyzické napadnutie spolužiakov.
4. Za 7 zápisov v klasifikačnom zázname.
5. Za podvádzanie.
6. Za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov nebezpečných
a návykových látok v školských priestoroch a na školských akciách.
7. Za úmyselné poškodzovanie školského majetku a opakované znečisťovanie
školských priestorov.
8. Za šikanovanie.
9. Za fotenie resp. nahrávanie videozáznamu počas vyučovacích hodín a prestávok bez
vedomia učiteľa.
10. Za sprostredkovanie alkoholických nápojov spolužiakom (jednorázovo).
F. Znížená známka zo správania druhého stupňa:
1. Za 19 - 36 neospravedlnených hodín.
2. Za 9 zápisov v klasifikačnom zázname.
3. Za krádež väčšieho rozsahu.
4. Za úmyselné ublíženie na zdraví.
5. Za sústavné odmietanie pracovať na vyučovacích hodinách, nenosenie učebných
pomôcok a cvičebného úboru.
6. Za nosenie, požívanie alkoholických nápojov, omamných a iných psychotropných
látok v čase školského vyučovania ako i mimo vyučovacieho času alebo príchod do
školy pod ich vplyvom.
7. Za šikanovanie a vydieranie, obmedzovanie konania alebo práv ostatných účastníkov
vzdelávacieho procesu.
8. Za opakované fotenie resp. nahrávanie videozáznamu počas vyučovacích hodín a
prestávok bez vedomia učiteľa, zverejňovanie nahrávok na sociálnych sieťach.
9. Za porušenie ľudskej dôstojnosti (sexuálne obťažovanie, ohmatávanie).
10. Za hazardné hry o peniaze /karty, kocky a iné/ v priestoroch školy.
11. Za spáchanie priestupku, ktorý bol prešetrený meritórnym rozhodnutím policajného
orgánu.
12. Za šírenie nepravdivých informácií, správ, ktoré môžu narušiť prevádzku školských
priestorov.
13. Za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy.
14. Za sústavné porušovanie školského poriadku.
15. Za úmyselné poškodenie inventára školy väčšieho rozsahu, opakované
znečisťovanie školských priestorov, ak nedôjde zo strany žiaka k náhrade.
16. Za opakované používanie mobilného telefónu počas vyučovania.
17. Za svojvoľný odchod žiaka počas vyučovania.
G. Znížená známka zo správania tretieho stupňa:
1. Za 37 - 60 neospravedlnených hodín.
2. Za 12 zápisov v klasifikačnom zázname.
3. Za opakované priestupky, ak výchovné opatrenia v bode F neboli účinné.

H. Znížená známka zo správania štvrtého stupňa:
1. Za 61 a viac neospravedlnených hodín.
2. Za 15 a viac zápisov v klasifikačnom zázname.
3. Za opakované priestupky, ak výchovné opatrenia v bode F neboli účinné.
Výchovné opatrenia sa ukladajú v prípadoch, ak žiak hrubo poruší školský poriadok alebo ho
porušuje opakovane. Pri udeľovaní výchovných opatrení bude zachovaná postupnosť,
pokiaľ žiak závažne neporuší školský poriadok školy. Každé výchovné opatrenie bude
zaslané zákonným zástupcom žiaka písomne. Navyše zákonný zástupca žiaka bude
predvolaný do školy, kde sa o stretnutí vyhotoví záznam. Tieto výchovné opatrenia sa
zapisujú do pedagogickej dokumentácie. Riaditeľ školy má právo vylúčiť žiaka zo školy
v zmysle platnej legislatívy.
Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a
ostatných účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu alebo narúša výchovu a vzdelávanie do
takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom
výchovno-vzdelávacieho procesu
vzdelávanie, môže byť okamžite vylúčený z triedy a umiestnený do samostatnej miestnosti
školy v prítomnosti pedagogického zamestnanca. Na prešetrenie sa bezodkladne privolá
zákonný zástupca žiaka, zdravotná pomoc, policajný zbor.
Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia
vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam. Privolaný zákonný zástupca žiaka preberá
zodpovednosť za žiaka.
Ak žiak spácha trestný čin alebo priestupok (ďalej len „delikt“) v čase vyučovania, oznámi
riaditeľka školy (aj v elektronickej podobe) túto skutočnosť príslušnému Obvodnému oddeleniu
policajného zboru s návrhom na uloženie výchovných opatrení.
B. Zásady správania žiakov
I. Oslovenie a pozdravy
1.Zamestnancov školy zásadne oslovuješ: pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pani učiteľka, pán
učiteľ, pán školník a podobne.
2. Všetkých zdravíš pozdravom: „Dobrý deň!“, „Dobré ráno!“. V ten istý deň zdravíš
pozdravom len pri prvom stretnutí.
3. Zdravíš všetkých zamestnancov školy, je to milé.
4. Vyučujúceho zdravíš na začiatku hodiny tak, že vstaneš. Ak príde do triedy iný vyučujúci
alebo iná dospelá osoba, postavíš sa. Pri ich odchode sa takisto postavíš. Sadneš si na pokyn
vyučujúceho.
5. Na hodinách telesnej a športovej výchovy, výtvarnej výchovy, techniky, práce s počítačom,
praktických cvičeniach, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho nevstávaš.
6. Zdravíš zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.
II. Príchod do školy
1. Do školy prichádzaš 10 minút pred začiatkom vyučovania tak, aby si bol/a na svojom mieste
s pripravenými pomôckami 5 minút pred začiatkom vyučovania. Na popoludňajšiu záujmovú
činnosť čakáš slušne na vyučujúceho pred budovou, prípadne vo vestibule školy alebo v triede,
ktorá je na to určená.

2. Pred vchodom do budovy si očistíš obuv, odložíš si vrchný odev do šatne (skrinky)
a preobuješ sa do zdravotne nezávadnej obuvi (prezuviek), ktorú máš označenú a uloženú
v skrini (škola nezodpovedá za jej prípadné straty). Prezuvky by nemali nechávať na podlahe
čierne stopy.
Vychádzkovú obuv, ktorú máš podpísanú alebo inak označenú, nechávaš počas vyučovania
alebo výchovnej činnosti v skrini (nenosíš ju do triedy).
3. Neskorý príchod na vyučovanie musíš ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho
triedneho učiteľa. Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sú porušovaním
školského poriadku, za každé 3 takéto príchody ti bude udelená 1 neospravedlnená hodina.
4. Do budovy školy vchádzaš hlavným vchodom, pokiaľ nie je osobitným predpisom upravený
tento bod.
5. Ak prídeš na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr ako je stanovená doba, disciplinovane čakáš
vo vestibule alebo na mieste, ktoré ti určil učiteľ.
6. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, písomne
oznámenom v žiackej knižke, určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľkou školy.
7. Príchod do školy na bicykli, skateboarde, kolieskových korčuliach je len na vlastné
nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových náradiach zakázaný. Škola za
poškodenie či krádež bicykla, skateboardu, kolieskových korčúľ nenesie zodpovednosť.
8. Je zakázané pohybovať sa vo vnútorných priestoroch školy na kolieskových korčuliach.
9. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových
betónových chodníkoch je neprípustné.
10. Do školy prichádzaš po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaš
plot!
11. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.
III. Správanie sa žiakov na vyučovaní
1. Do školy prichádzaš včas, čistý a upravený, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave
vlasov a zovňajšku. Za výstrednosť sa považuje:
a) nápadné farbenie vlasov,
b) nápadné maľovanie nechtov a ich neprimeraná dĺžka (ohrozovanie zdravia spolužiakov),
c) nápadný make-up,
c) aplikácia piercingu – nos, obočie a pod.,
d) nosenie odevu nevhodne odhaľujúceho rôzne časti tela (šortky, krátke tričká, sukne, hlboké
výstrihy...).
2. Na cvičenie TSV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor), v ktorom je
nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. Ak si zabudneš úbor 2-krát,
dostaneš zápis do klasifikačného záznamu. Podľa počtu zápisov ti bude udelené výchovné
opatrenie.
3. V čase od príchodu do školy do začatia vyučovania, rovnako i počas prestávok, sa zdržiavaš
v triede a pripravuješ sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Žiaci využívajú prestávky na
občerstvenie, oddych a prípravu na vyučovaciu hodinu. Okrem uvedeného tiež na to, aby sa
prezliekli na pracovné vyučovanie, techniku, telesnú a športovú výchovu do pracovného alebo
cvičného odevu. Nebeháš a nevystrájaš, aby si nespôsobil úraz sebe či inému. Akékoľvek
zranenie či úraz si povinný ihneď oznámiť pedagógovi na dozore, na vyučovaní alebo
triednemu učiteľovi.
4. Na vyučovanie do inej ako kmeňovej učebne odchádzaš pred zvonením. Na vyučovanie
telesnej a športovej výchovy odchádzaš do šatne pred vyučovacou hodinou. Do odbornej a inej
ako kmeňovej učebne vstupuješ len na pokyn vyučujúceho. Do kmeňovej učebne sa vracajú
žiaci ihneď po ukončení hodiny na pokyn vyučujúceho.

5. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich
pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú
vzorom v správaní mladším žiakom.
6. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci
učiteľ. Bez povolenia nesmieš porušiť zasadací poriadok a opustiť miesto ani učebňu. Triedni
učitelia za týmto účelom zabezpečia zasadací poriadok a jeho grafické uloženie na učiteľskom
stole.
7. Počas vyučovania aktívne spolupracuješ s učiteľom, nevyrušuješ a nerozptyľuješ pozornosť
spolužiakov.
8. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlásiš sa zdvihnutím ruky.
9. Skúšanému žiakovi nenašepkávaš, neodpisuješ školské ani domáce úlohy.
10. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa
pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody a iné) môžeš dostať dva
súbory učebníc.
11. Ak máš mobilný telefón, na vyučovaní ho musíš vypnúť. Mobilné telefóny nosíš do školy
na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu, poškodenie nenesie zodpovednosť. Počas
vyučovania nesmieš používať mobilný telefón. Mobilný telefón musíš vypnúť a uložiť
do tašky. Na danej vyučovacej hodine (mimo kmeňovej triedy) položíš mobilný telefón na
určené miesto. V prípade, ak to porušíš, bude ti udelené výchovné opatrenie. Mobilný telefón
môžeš použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo
riaditeľky školy alebo povereného zástupcu. Počas prestávok nesmieš robiť fotografie a
videozáznamy pomocou telefónov a fotoaparátov.
12. Nenosíš do školy predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov,
prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenosíš do školy väčšie sumy peňazí a osobitne
cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovaní ti môže učiteľ odobrať a vrátiť
ich len rodičom.
Akékoľvek straty ihneď hlásiš vyučujúcemu a potom triednemu učiteľovi, ktorý vykoná
dôsledné šetrenie s kolektívom žiakov. V prípade straty vecí vyššej hodnoty pedagóg zavolá
políciu. Likvidáciu poistnej udalosti v spolupráci s poisťovňou vykonajú poverení pedagogickí
zamestnanci.
13. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlníš sa príslušnému
vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TSV,
si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo
od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu v mesiaci.
14. Pred hodinou TSV sa v šatni prezlečieš do cvičebného úboru, nastúpiš pred kabinet TSV.
Odovzdáš vyučujúcemu TSV do úschovy cenné predmety (hodinky, šperky, kľúče, prípadne
okuliare, peniaze atď.).
15. Pracovné prostredie udržiavaš v čistote a poriadku. Šetríš učebnice, učebné pomôcky,
školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti školský
majetok poškodíš, tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí,
škoda sa uhradí kolektívne. Šetríš elektrickou energiou a vodou.
16. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn.
Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaš z oblokov a nevyhadzuješ von odpadky a papiere.
Otvárame len spodné okná, vo výnimočných prípadoch a to len na pokyn vyučujúceho
otvárame aj horné okná, ktoré sa však na konci hodiny zatvoria.
17. Ochotne plníš usmernenia a pokyny učiteľa, ktoré smerujú k tvojmu
výchovno-vzdelávaciemu rastu a bezpečnosti pri práci. Buď úprimný, keď sa ťa dospelí opýtajú
na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.
18. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine.
Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

19. Si povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných
zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a
dodržiavať školský poriadok.
20. Na vyučovanie a všetky školské podujatia prichádzaš včas, riadne pripravený so všetkými
učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuješ na vyučovanie. Pomôcky potrebné na
hodinu si pripravíš cez prestávku. Za nenosenie pomôcok dostaneš zápis do triednej knihy.
21. V prípade, ak si opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesieš pomôcky na vyučovanie,
môže ti byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka
zo správania. Ak si zabudneš žiacku knižku 10-krát a menej za polrok, môže ti triedny učiteľ
udeliť alebo navrhnúť niektoré výchovné opatrenie. Ak si zabudneš žiacku knižku viac ako
10-krát za polrok, môže ti navrhnúť zníženú známku zo správania.
22. Miesto určené v zasadacom poriadku môžeš meniť len so súhlasom vyučujúceho.
23. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedíš na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku
a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdravíš
povstaním.
24. Na vyučovacej hodine sa správaš slušne, sleduješ činnosť v triede, si aktívny, nenašepkávaš,
neodpisuješ, nevyrušuješ. Správanie žiakov musí byť v súlade s pravidlami slušného správania
bez obťažovania či šikanovania iných žiakov. Akýkoľvek prejav ukazujúci na úmysel
bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému žiakovi, agresia
jedného žiaka alebo skupiny žiakov, opakované útoky na spolužiaka sa považujú za prejav
šikanovania. Všetky prejavy šikanovania sú prísne zakázané.
25. Ak si sa na vyučovanie nepripravil, máš možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku
hodiny s uvedením dôvodu.
26. Počas hodiny smieš opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
27. Svoje miesto udržiavaš v čistote a poriadku.
28. Manipulovať so svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžeš len so súhlasom
pedagóga.
29. Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy - omamné látky, zbrane
aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie disciplíny, ktoré triedny
učiteľ rieši s rodičmi na výchovnej komisii za prítomnosti okresnej sociálnej kurátorky.
30. Do školy si prinesieš hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a používaš ho,
uterák pravidelne týždenne berieš vyprať.
31. Všetky písomnosti a potvrdenia si vybavuješ výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
32. Si povinný dbať o svoje zdravie a bezpečnosť dodržiavaním hygienických zásad a zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia, si povinný mať v triede hygienické potreby, riadne ich používať
a pravidelne meniť. Ak ochorieš v škole, triedny učiteľ privolá rodičov alebo lekársku pomoc.
Z vyučovania ťa môže učiteľ uvoľniť len v sprievode zákonného zástupcu resp. poverenej
osoby.
IV. Správanie sa žiakov počas prestávky
1. Počas prestávky sa pohybuješ primerane rýchlo, nerušíš a neobmedzuješ spolužiakov,
bez dovolenia nesmieš opustiť budovu školy. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok na
ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Správaš sa voči iným
slušne a tolerantne, nevyhľadávaš potýčky, neriešiš osobné problémy neslušnými výrazmi,
prípadne fyzickým násilím. Nezneužívaš fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych
ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ spolu
s koordinátorom prevencie a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo
správania. Tieto priestupky žiakov je triedny učiteľ povinný riešiť s rodičmi na výchovnej
komisii za prítomnosti sociálnej kurátorky.

2. Počas malých prestávok sa zdržiavaš v triede a vychádzaš na chodbu len v nutných prípadoch.
Triedu opúšťaš v prípade návštevy toalety. Počas malých prestávok opúšťaš chodbu, na ktorej
je tvoja kmeňová trieda iba v prípade presunu do odborných učební. Malá prestávka je určená
na psychohygienu a prípravu na nasledujúcu hodinu. Počas malých prestávok nenavštevuješ
spolužiakov v iných triedach, v ojedinelých prípadoch požiadaš dozor konajúceho učiteľa
o vstup do inej triedy. Dvere počas malých prestávok sú na triedach otvorené. Otvorené sú len
spodné okná.
3. Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka určená na desiatu. Počas veľkej prestávky sa
zdržiavaš podľa záujmu v triede, na školskej chodbe resp. v prípade dobrého počasia na
školskom dvore. Počas nej rešpektuješ pokyny dozor konajúcich pedagógov. Pred ukončením
veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa vchádzaš do budovy (triedy) a pripravíš
sa na vyučovaciu hodinu.
4. Ak máš vyučovanie v odborných učebniach, vezmeš si potrebné veci a disciplinovane pred
koncom prestávky sa presunieš pred odbornú učebňu, pokiaľ nie ste dohodnutí s vyučujúcim
o inom postupe presunu. Pred odchodom do odbornej učebne si skontroluješ či máš na daný
predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
5. Papiere a odpadky odhadzuješ do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových
mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom
školy.
6. Pre pomôcky chodíš cez prestávky a to iba v prípade, že si týždenník.
7. Ak si žiak 1. - 4. ročníka, chodíš do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov.
Ak navštevuješ 5. - 9. ročník, tesne pred začiatkom hodiny TSV sa spoločne a disciplinovane
so svojimi spolužiakmi zhromaždíte pred vstup do telocvične a tam čakáte na svojho učiteľa. Z
telocvične odchádzate spoločne pod vedením pedagóga.
8. Na hodinu techniky chodíš do triedy pod vedením vyučujúceho.
9. Spory so spolužiakmi riešiš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky
„Hovorme spolu, nebime sa.“
10. Netoleruješ šikanovanie, neprizeráš sa tomu, ale zasiahneš alebo zavoláš na pomoc
dospelého.
11. Necháš na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry, prechádzať sa alebo behať po
ihrisku. Neumlčuješ a neponižuješ nikoho, uznávaš druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo,
kultúru alebo postihnutie.
12. Neničíš, neznečisťuješ školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody
budú musieť nahradiť tvoji rodičia.
13. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodíš len v nevyhnutných prípadoch.
14. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky zotieraš tabuľu a chodíš po učebné
pomôcky. Do kabinetu bez klopania a dovolenia učiteľa nevstupuješ.
V. Odchod žiakov
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny dáš svoje miesto do poriadku, odstrániš nečistoty,
vyložíš stoličku na stôl. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny.
2. Na pokyn vyučujúceho opúšťaš triedu a pod jeho vedením odídeš so spolužiakmi do šatne.
V šatni sa prezuješ, oblečieš si vrchný odev a pod dozorom vyučujúceho opúšťaš budovu školy.
Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný.
3. Po skončení vyučovania ideš domov. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove
školy nie je dovolené.
4. Ak si týždenník, skontroluješ čistotu učebne (triedy), zatvorenie okien, uzavretie vody,
zhasnutie svetla, čistotu tabule a uloženie pomôcok.

5. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, dáš svoju kmeňovú
triedu pre odchodom do poriadku a vezmeš si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných
učebniach a školskej dielni ich tiež dáš do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci,
ktorí v nej mali poslednú hodinu.
6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlásiš to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnesieš
do kancelárie školy.
7. Pri odchode zo školy dodržiavaš dopravné predpisy, bezpečnosť a disciplínu.
VI. Dochádzka žiakov do školy
1. Si povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností,
ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní záujmových útvarov pre prihlásených žiakov je
povinná počas celého školského roka.
2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť
do školy pre vopred známu príčinu, požiadaš na základe písomného ospravedlnenia od rodiča
uvoľnenie z vyučovania. Žiadosť o uvoľnenie musí byť písomná a podpísaná rodičmi alebo
ústna, kedy žiaka osobne ospravedlní a odvedie priamo rodič (zákonný zástupca) pri odchode
žiaka zo školského vyučovania počas dňa.
3. Uvoľniť z vyučovania môže:
a) na viac hodín, jeden deň triedny učiteľ,
b) na dva po sebe nasledujúce dni zo zdravotných dôvodov dáva súhlas triedny učiteľ a to len
na základe písomného ospravedlnenia od rodičov alebo z dôvodu pedikulóznych opatrení (bez
žiadosti rodiča),
c) na viac ako dva dni len na základe písomnej žiadosti rodičov (zákonných zástupcov) dáva
súhlas riaditeľ školy,
c) na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny (osobné prevzatie žiaka rodičom) dáva súhlas
príslušný vyučujúci.
Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.
4. Poprosíš rodičov, aby pri nepredvídanej príčine čo najskôr telefonicky alebo e-mailom
oznámili dôvod tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi. Každú neúčasť na vyučovaní musia
rodičia následne ospravedlniť. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho
zákonný zástupca (rodič) porušujú školský zákon - povinnú školskú dochádzku - neprítomnosť
na vyučovaní sa vtedy považuje za neospravedlnenú. Triedny učiteľ prostredníctvom
riaditeľstva školy zasiela rodičovi upozornenie na nedbalú školskú dochádzku.
Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.
5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole (osobne alebo telefonicky), najneskôr do 48 hodín.
Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka:
- choroba žiaka,
- mimoriadne udalosti v rodine,
- účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych podujatí na
organizovanej príprave,
- lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy.
Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s
nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca neodkladne
riaditeľke školy. Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp.
riaditeľke školy každé vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup
zo strany pedagógov.

6. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštíviš lekára ráno a po ošetrení prídeš na
vyučovanie.
7. Zo školy nesmieš svojvoľne odísť. V prípade uvoľnenia z výchovno-vzdelávacej činnosti si
ťa musí osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená k tomuto úkonu.
8. Ak si oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musíš byť prítomný na vyučovaní
predmetu v predpísanom úbore a zamestnávaš sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.
9. Ak je predmet, v ktorom si oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu,
na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na žiadosť rodičov sa vyučovania predmetu
nezúčastňuješ.
10. Ak má tvoj rodič resp. zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v
jednotlivých predmetoch, môže do troch dní odo dňa, keď ti bolo vydané vysvedčenie požiadať
riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie (škola preskúma žiadosť a oznámi zákonnému
zástupcovi či budeš/nebudeš preskúšaný.)
11. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže ti byť
navrhnuté komisionálne preskúšanie.
C. Starostlivosť o školské zariadenia a učebnice
1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje
miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Si povinný nosiť
do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
2. Akékoľvek poškodenie učebníc a zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselného
poškodenia, musia v plnej miere nahradiť tvoji rodičia (zákonný zástupca).
3. Ak prestupuješ na inú školu, učebnice si ponechávaš a odovzdáš v škole, kde ukončíš školský
rok.
D. Náplň práce týždenníkov
Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ na dobu jedného týždňa. Sú
dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe. Za poriadok v triede zodpovedajú týždenníci. Ich
podrobné povinnosti im uložia triedni učitelia. K základným povinnostiam týždenníkov patrí:
odchádzať z triedy poslední, dbať o disciplínu spolužiakov, starať sa o čistotu tabule a dostatok
kriedy, prinášať pomôcky na vyučovanie, hlásiť chýbajúcich žiakov vyučujúcim, vetrať triedy.
Prípadnú neprítomnosť vyučujúceho ohlasujú týždenníci vedeniu školy. Povinnosti súvisiace
s vyučovaním a iné nevyhnutné pokyny pre zabezpečenie a nenarušovanie plynulosti
vyučovania môže uložiť triedny učiteľ a vyučujúci aj iným žiakom.
Povinnosti týždenníkov sú:
1. Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred triedou a v šatni
po dobu vyučovania. Pred vyučovaním sú povinní skontrolovať poriadok v triede, pripraviť
kriedu a iné potreby na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich.
2. Na každej hodine hlásiť neprítomných spolužiakov.
3. Počas veľkej prestávky vetrať, polievať kvety. Počas všetkých prestávok zotierať tabuľu
suchou špongiou.
4. Po skončení vyučovania zotrieť tabuľu namokro. Kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť,
pozbierať papiere, vyložiť stoličky chýbajúcich žiakov na lavice, zatvoriť okná, prekontrolovať
uzávery vody, zhasnúť svetlá.
5. Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou - počas prestávky vypínajú osvetlenie
tried.
6. Pri zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď triednej učiteľke.

7. Týždenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu, do 5 minút
po začatí vyučovacej hodiny.
8. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede, otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala,
postarajú sa o poriadok v triede a po skončení prestávky zatvoria okná.
E. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských
akciách
1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a
upravený vhodne a čisto.
2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou
chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení
na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti
a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie
úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a
rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
5. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a cvičky.
6. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.
7. Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy
fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
8. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred
každým jedlom.
9. Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy
vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržiaval správnu
vzdialenosť pri písaní a čítaní.
10. Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové vady i výšku vzrastu žiaka.
11. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti
a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.
12. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný
poučiť a upozorniť žiakov na možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
13. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.
14. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca
(vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho učiteľa, vychovávateľku,...).
15. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo
ochorení informovať rodičov žiaka.
16. Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je
povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.
17. Ak si úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu vyžaduje neodkladnú lekársku
pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi
informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.
Žiak je pred každou školskou akciou poučený o bezpečnosti, čo potvrdzuje podpisom.
F. Správanie sa žiaka na verejnosti
1. Žiak sa vo verejných zariadeniach (puby, bistrá, reštaurácie.....) nesmie zdržiavať v spojitosti
s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach nainštalované.

2. Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a
zábavného programu, ak je program vhodný pre školskú mládež. Večerného predstavenia sa
môže žiak zúčastniť iba v sprievode rodiča alebo ním poverenej osoby.
3. Vo večerných hodinách sa žiak zdržiava doma, odporúčané večierky:
Večerné hodiny:
I. stupeň: od 1. 10. – do 31. 3........................................od 19.00 h.
od 1. 4. - do 30. 9.........................................od 20.00 h.
II. stupeň : od 1. 10 – do 31. 3...................................... ..od 20.00 h.
od 1. 4 - do 30. 9 .........................................od 21.00 h.
4. Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa
žiaci riadia pokynmi pedagógov a správajú sa tak, aby robili česť našej škole.
5. Žiak má byť pozorný k starším a chorým ľuďom a k ženám. V dopravných prostriedkoch
im uvoľňuje miesto.
6. Žiak chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, kamarátov, dbá o bezpečnosť na
ulici a verejných priestranstvách a dodržiava bezpečnosť cestnej premávky.
7. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je zakázané.
G. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka
1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:
a) keď vykoná rozdielovú skúšku,
b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c) keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody
ako opodstatnené,
d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
e) ak vykonáva opravné skúšky,
f) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
g) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
h) pri individuálnom vzdelávaní,
i) na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 30 a viac percent
z plánovaného počtu hodín v predmete, respektíve nemá splnené všetky kritériá hodnotenia
a klasifikácie žiakov za dané hodnotiace obdobie.
Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.
2. Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov,
môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. Výsledok opravnej skúšky
môže byť hodnotený známkou:
a) nedostatočný - ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov,
b) dostatočný - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.
3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku,
klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – stupňom
prospechu nedostatočný.
4. Ak žiak neprospel a nezvládol komisionálnu skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z
viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník.
H. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí
Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo
zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť
žiakovi individuálny učebný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. Pokiaľ žiak
spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného
zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka v škole obdobného typu v zahraničí a plnenie povinnej

školskej dochádzky mimo územia SR. Žiak, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku mimo
územia SR vykoná komisionálne skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy
po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka.
I. Školské stravovanie
1. Každý žiak, ktorý sa chce stravovať v školskej jedálni je povinný včas vyplatiť stravné
poštovou poukážkou, alebo cez internet.
2. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom. Pred vstupom do jedálne
si uložia tašku a vrchný odev v šatni.
3. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.
4. V školskej jedálni sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a
zamestnancov školskej jedálne.
5. Prevzatú a zaplatenú stravu stravník všetku konzumuje v jedálni, vrátane ovocia, jogurtov.
6. Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť
do odkladacieho okienka pre použitý riad.
7. V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému
dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok školskej jedálne zabezpečí odstránenie znečistenia,
ktoré by sa mohlo stať príčinou školského alebo pracovného úrazu.
8. Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, toto znečistenie odstráni sám alebo požiada
pracovníčku pri odbere použitého riadu o uvedenie stola do dobrého hygienického stavu.
9. Rodičom a iným nestravujúcim sa osobám je vstup do školskej jedálne zakázaný.
10. Žiak sa musí správať slušne, disciplinovane, nepredbieha sa v rade, nespôsobuje zbytočný
hluk, udržuje čistotu.
11. Žiak nesmie poškodzovať zariadenie školskej jedálne a odcudziť príbor.
12. Žiak nesmie znehodnocovať stravu.
13. Žiak má jedlo skonzumovať v školskej jedálni, nevynáša ho.
V prípade zisteného porušenia vnútorného poriadku v školskej jedálni bude žiak vylúčený
zo stravovania sa v školskej jedálni.
Záverečné ustanovenia
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie
školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť:
• za menšie priestupky napomenutý,
• za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným
oznámením rodičom alebo budeš mať zníženú známku zo správania.
1. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov na triednických
hodinách na začiatku školského roka, pri úprave školského poriadku a pravidelne
vyhodnocovať jeho plnenie. Dodržiavanie školského poriadku školy je pravidelnou náplňou
klasifikačných a hodnotiacich pedagogických rád a pracovných porád.
2. Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 23.1.2017.
3. Školský poriadok nadobúda platnosť dňom 1.2.2017 .
V Šarišských Bohdanovciach dňa 31.1.2017

......................................................
RNDr. Monika Kaľatová
riaditeľka školy

