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ŠKOLSKÝ PORIADOK
Úvodné ustanovenie
Školský poriadok je vydaný riaditeľkou školy a bol prerokovaný na PEDAGOGICKEJ RADE
dňa 26.08.2020. Je platný pre všetkých žiakov školy v súlade so zákonom NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 20 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v súlade
s protiepidemiologickými opatreniami v súvislosti s COVID-19.
Školský poriadok je vydaný riaditeľkou školy v zmysle Zákonníka práce, Organizačného
poriadku školy a Pracovného poriadku školy.
Milý žiak, žiačka!
Každá spoločnosť sa riadi podľa určitých pravidiel. To isté platí aj pre našu školu. Cieľom
tohto školského poriadku je, aby každé Tvoje vystúpenie zodpovedalo pravidlám slušného
správania, aby si chránil svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov a aby si sa riadil takými
zásadami, ktoré umožnia Tebe i Tvojim spolužiakom nerušene sa vzdelávať a pritom užitočne
a príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

Predkladáme Ti školský poriadok, ktorý je pre Teba záväzný.

Právo na vzdelanie je zaručené Ústavou SR.
1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
2. Právo na zdravý duševný a telesný vývin.
3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
7. Právo na prednostnú ochranu a život.
8. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru
a bratstva.

ŠKOLSKÝ PORIADOK
Čl. 1
PRÁVA ŽIAKOV
(Zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Deklarácie práv dieťaťa, zo školského zákona)
1. Máš právo poznať všetky pravidlá, ktoré upravuje tento školský poriadok.
2. Máš právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, na primeraný, zrozumiteľný výklad
učiva.
3. Máš právo na bezplatné vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku, bezplatné
zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.
4. Máš právo na úctu k tvojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej
príslušnosti.
5. Máš právo na výchovu a vzdelanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
6. Máš právo k učivu položiť otázku a dostať odpoveď.
7. Máš právo na omyl.
8. Máš právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie.
9. Máš právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.
10. Máš právo poznať hodnotenie ústnej i písomnej odpovede.
11. Máš právo na individuálny prístup, rešpektujúci tvoje schopnosti a možnosti, nadanie
a zdravotný stav, na taktný prístup zo strany učiteľa.
12. Máš právo pracovať v záujmových útvaroch školy.
13. Máš právo zúčastňovať sa na mimoškolských aktivitách a súťažiach.
14. Máš právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú tvojmu veku, schopnostiam,
záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny /prestávky podľa
vnútorného poriadku školy.../.
15. Máš právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému,
psychickému a sexuálnemu násiliu.
16. Máš právo v primeranom čase vhodným spôsobom vyjadriť svoj názor.
17. Máš právo zúčastňovať sa mimotriednych a mimoškolských podujatí organizovaných
školou, zapájať sa do činnosti záujmových útvarov.
Nezabúdaj: Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných!

Čl. 2
POVINNOSTI ŽIAKOV
1. Tvojou povinnosťou je poznať tento školský poriadok a dodržiavať ho.
2. Prichádzaj na vyučovanie včas (najskôr 15 min. pred začiatkom vyučovania a najneskôr 5
min. pred vyučovaním).
3. Prichádzaj do školy čisto a vhodne upravený. Vždy maj k dispozícii dve čisté rúška. Svoje
veci máš označené tak, aby si ich v prípade zámeny bezpečne spoznal. Do školy sa neobliekaš
výstredne.
4. Choď do školy pripravený. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť, ospravedlň sa
na začiatku vyučovacej hodiny.
5. Si povinný nosiť do školy žiacku knižku (vždy si ju priprav na začiatku vyučovania),
učebnice a učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich. Všetky učebnice, zošity, žiacku
knižku udržiavaj čisté a obalené. Nepíš po obaloch a už vôbec nie do učebníc!
6. Na TV si povinný priniesť vhodné oblečenie a obuv podľa pokynov vyučujúceho (s
prihliadnutím na ročné obdobie i počasie).
7. Pred vyučovaním a počas malých prestávok zostaň v triede a pripravuj sa na ďalšiu vyuč.
hodinu.
8. Na vyučovacích hodinách seď na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ, prípadne iný
vyučujúci. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku, odpadky odnes do koša počas prestávky.
9. Počas vyučovania aktívne pracuj, spolupracuj s vyučujúcim, nevyrušuj seba ani
spolužiakov.
10. Ak chceš odpovedať, prihlás sa zdvihnutím ruky; nenašepkávaj, neodpisuj školské ani
domáce úlohy.
11. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, ani
predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť.
12. Správaj sa slušne k všetkým zamestnancom školy, pri stretnutí ich pozdrav. Ak počas
vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tak, že sa postavíš.
13. Ak sa Ti stane v škole úraz, si ho povinný okamžite hlásiť vyučujúcemu alebo triednemu
učiteľovi. V škole i v areáli sa pohybuj pokojne, nebehaj, neskáč, aby si neublížil sebe ani
svojim spolužiakom.
Počas vyučovania ani počas prestávok nesmieš opustiť budovu školy ani školský areál.
Ak sa Ti stane úraz doma, oznám to triednej p. učiteľke.
14. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi. Netoleruj
šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni – privolaj pomoc dospelého.
15. Bez vážnych dôvodov vyučovanie nevynechávaj.
a) Žiakov uvoľňuje z 1 vyuč. hod. - vyučujúci,
z 1-ného dňa
- triedny učiteľ,
z 2-och a viac dní - riaditeľka školy.
b) Krátku neprítomnosť žiaka ospravedlňuje rodič v ŽK (maximálne 3 dni). Ak je dôvod
neprítomnosti vopred známy, rodič je povinný vypýtať žiaka dopredu.
c) Ak je žiak chorý viac ako 3 dni, predloží potvrdenie od lekára v ŽK ihneď po príchode
do školy /§ 144 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchova a vzdelávaní (školský zákon) ods.
10/
Ak žiak neprinesie v týždni, kedy prišiel do školy ospravedlnenie, nemusí mu triedny
učiteľ zameškané hodiny ospravedlniť.
d) Ku žiakom, ktorí vymeškajú za klasifikačné obdobie 50% a
viac vyučovacích hodín, je vyučujúci povinný pri ich
hodnotení postupovať individuálne. Zo závažných
objektívnych dôvodov (spravidla pre ochorenie) môžu byť

žiaci klasifikovaní v náhradnom termíne komisionálnou
skúškou /§ 57 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/
16. V triede a v školských priestoroch udržuj čistotu a chráň školský majetok, šetri učebné
pomôcky a učebnice.
Ak úmyselne spôsobíš škodu, Tvoji rodičia ju musia n a h r a d i ť. V prípade
poškodenia žalúzií alebo iného vybavenia v triede, výdavky spojené s opravou uhradia
všetci žiaci triedy.
17. Rešpektuj zákaz fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. V žiadnom prípade ich
nesmieš priniesť do školy ani na žiadne školské podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude
posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku s následným prijatím prísnych
opatrení.
18. Za závažné porušenie šk. poriadku sa považuje i to, ak vedome ublížiš spolužiakom,
poškodíš šk. majetok a krádež.
19. Zo školy odchádzaj bezprostredne po skončení poslednej vyučovacej hodiny spolu s
vyučujúcim.
20. Ak budeš porušovať školský poriadok, bude Ti uložené výchovné opatrenie v zmysle
platných smerníc.

Povinnosti týždenníka:
- pred každou vyuč. hodinou utri tabuľu, prichystaj kriedu
- priprav pomôcky podľa pokynov vyučujúcich
- na začiatku hodiny hlás neprítomných žiakov
- po 5 min. neprítomnosti učiteľa na vyučovacej hodine, to choď oznámiť riaditeľke školy
- po skončení vyučovania zotri tabuľu, ulož pomôcky, kriedu

Pravidlá pri desiatovaní:
- umy si ruky a porozdávaj tácky
- pri desiatovaní dodržuj zásady slušného správania a stolovania
- keď doješ, skontroluj svoje miesto a odnes tácku, uprac si svoju lavicu
- odpadky odnes do koša
Dodržuj pokyny asistentky učiteľa a dozorkonajúcej učiteľky.

Žiakom je zakázané:
a/ Fajčiť, požívať alkohol, drogy alebo iné omamné látky, alebo ich priniesť do školy alebo na
školou organizované podujatie.
b/ Ubližovať spolužiakom alebo iným osobám fyzicky, psychicky alebo akýmkoľvek iným
neprípustným spôsobom.
c/ Svojvoľne odísť zo školy alebo školského areálu.
d/ Poškodzovať školský alebo verejný majetok.
e/ Používať mobilný telefón v škole alebo v školskom areáli bez povolenia vyučujúceho. Do
školy nenos nijakú elektroniku /napr. MP3 prehrávač, digitálny fotoaparát, diskman, .../ .
V opačnom prípade Ti učiteľ tento aparát odoberie a vráti ho až Tvojim rodičom.

Čl. 3
VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČOV, ODPORUČENIA PRE
RODIČOV
1.Slušne sa k sebe správajú aj pedagógovia, zamestnanci a rodičia (zákonný zástupca žiaka).
Pri vstupe do budovy počas vyučovacej hodiny sa najskôr ohlásia v zborovni u riaditeľky školy.
Pri vstupe počas prestávky môžu navštíviť vyučujúceho, s ktorým majú dohodnuté stretnutie,
resp. aj svoje dieťa, ak tým nebude narušený pedagogický proces, organizácia vyučovania, alebo
ak rodič nemá súdom obmedzený kontakt s dieťaťom. Bez osobitného súhlasu vyučujúceho
spravidla nevstupujú do triedy. Zákonní zástupcovia môžu vstupovať do školy v súlade s
prevádzkovým poriadkom. Nesmú byť však pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
2. Zákonný zástupca má právo na ochranu osobných údajov, svojho súkromia ako aj svojej
rodiny. Je povinný škole oznámiť údaje, nevyhnutné na riadne vedenie školskej agendy podľa
platných predpisov.
3. Zákonný zástupca má právo, ale aj morálnu povinnosť spolupracovať so školou a
zúčastňovať sa triednych aktívov. Má informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných
problémoch dieťaťa (najmä srdcová chyba, epilepsia, cukrovka, astma, alergie, výskyt vší...) a o
iných problémoch, ktoré by mal učiteľ poznať (zákonné obmedzenie kontaktov niektorého z
rodičov s dieťaťom, sociálne znevýhodnené prostredie...)
4. Nemal by rušiť vyučovací proces, činnosť školy, učiteľov, žiakov a vstupovaním do
priestorov budovy školy a narušovať výchovu k samoobslužnej činnosti žiaka. Na kontakt s
učiteľmi by mal využívať dohodnutý čas alebo triedne schôdzky.
5. Má pravidelne kontrolovať domácu prípravu žiaka, prípravu učebných pomôcok a
kontrolovať žiacku knižku . Tiež dohliadnuť, aby žiak išiel do školy odpočinutý a najedený.
Zodpovedá za správanie, výchovu a úpravu zovňajška žiaka.
6.Dbá, aby dieťa neprinášalo do školy veci, ktoré sú v rozpore so ŠP, nesúvisia s výchovnovzdelávacím procesom v škole alebo by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť a správny vývoj
žiakov.
7. Zodpovedá za to, že žiak si neprinesie a nepožije na podujatiach, organizovaných školou
alkohol, cigarety alebo omamné látky (školský výlet, exkurzie ap.).
8. Nemal by na dieťati experimentovať s formami úpravy zovňajšku (účes, farbenie a
výstredné strihanie, oblečenie, pearsing na viditeľnom mieste( časti tváre..),náušnice u chlapcov.
Mal by zabezpečiť, aby jeho oblečenie nemohlo navádzať iných k jeho zaradeniu do
extrémistických skupín alebo hnutí, alebo by bolo inak spoločensky nevhodné a mohlo by
ohrozovať bezpečnosť žiaka pri vyučovaní.
9. Zodpovedá za škody, ktoré žiak spôsobil v čase vyučovania, ak k nim došlo úmyselne alebo
v dôsledku porušenia ustanovení školského poriadku.
10. Bezodkladne oznamuje a ospravedlňuje každú neprítomnosť žiaka triednemu učiteľovi
vopred, resp. najneskôr do 24 hodín, bezodkladne predkladá triednemu učiteľovi písomné
ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní , najneskôr však do dvoch dní od nástupu žiaka
na vyučovanie - do žiackej knižky.
11. Zákonný zástupca je povinný písomne požiadať riaditeľstvo školy o súhlas s plnením
PŠD v cudzine, tiež o súhlas na vykonanie komisionálnej skúšky, ak žiak neprospieva alebo plní
PŠD v zahraničí.
12. Ak sa rodina ocitne v hmotnej núdzi, v spolupráci so školou môže využiť výhody štátnej
podpory pri zabezpečení učebných pomôcok, úhrade stravného a získaní motivačného príspevku
žiaka.
14. S predstihom by mal žiakovi zabezpečovať finančné prostriedky na činnosť, kde sa
počíta so spoluúčasťou rodičov. Podľa ročného programu triedy ide spravidla o školský výlet,
exkurzie ap. Môže škole vypomáhať adresnou sponzorskou pomocou. Škola mu vždy poskytne
darovaciu zmluvu.

14. Mal by mať vždy na zreteli, že pri vstupe do školy vstupuje do priestoru vzdelávania a
výchovy detí. Túto činnosť zabezpečujú vysokoškolsky a odborne vzdelaní pedagógovia, mal by
im preto prejavovať primeranú zdvorilosť a úctu. Aj pri rozporných stanoviskách by mal
rešpektovať, že učiteľ nie je nepriateľom jeho dieťaťa a mal by hľadať konsenzus na vylúčenie
dvojkoľajnej výchovy žiaka.

Čl. 4
DOCHÁDZKA ŽIAKA DO ŠKOLY, UVOĽNENIE ŽIAKA
VYUČOVANIA, POCHVALY A VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Z

1. Žiak chodí do školy pripravený podľa rozvrhu hodín a včas, t.j. aspoň 15 minút pred
začiatkom vyučovania. Nosí si do školy všetky učebnice, školské potreby a pomôcky podľa
rozvrhu hodín a pokynov učiteľa.
2. Žiak zásadne nevynecháva vyučovanie. Výnimkou z účasti žiaka v škole je plnenie povinnej
školskej dochádzky podľa osobitných predpisov (povolené alebo nariadené vzdelávanie doma, v
nemocničnom alebo ústavnom zariadení, plnenie povinnej školskej dochádzky v cudzine ap.).
Požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania, alebo ospravedlniť jeho neprítomnosť na vyučovaní
možno iba zo závažných dôvodov. Urobiť tak môže len jeho zákonný zástupca, alebo
prostredníctvom neho a s jeho súhlasom aj spoločenská inštitúcia.
Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a neospravedlnenú prítomnosť v škole sa považuje,
ak žiak vymešká vyučovanie bez náležitého ospravedlnenia.
3. Žiak môže vyučovanie vymeškať zo závažných dôvodov, napr. pre chorobu, lekárom
nariadený zákaz chodiť do školy, z vážnych rodinných dôvodov, tiež pri mimoriadne
nepriaznivom počasí a prerušení hromadnej dopravy, ak ju musí využiť na dochádzanie... Pri
uvoľnení žiaka na športové sústredenie, účasť na súťažiach, reprezentáciu, spoločenskú činnosť
ap. priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti o uvoľnenie aj pozvánku na podujatie a
následne potvrdenie o jeho účasti na ňom. Zákonný zástupca oznámi a ospravedlní neprítomnosť
žiaka podľa okolností vopred, resp. v nasledujúci deň po prvom dni vymeškania osobne, mailom,
telefonicky alebo písomne spravidla triednemu učiteľovi. Ihneď alebo dodatočne (najneskôr však
do dvoch dní od ukončenia vymeškávania žiaka na vyučovanie) dokladuje ospravedlnenie
písomne. Žiak o každom svojom odchode zo školy vždy vopred upovedomí triedneho učiteľa,
alebo učiteľa, s ktorým má mať práve vyučovanie.
Na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny žiaka vypýta zákonný zástupca od príslušného
vyučujúceho, na viac hodín od triedneho učiteľa vždy s písomným oznámením dôvodu v žiackej
knižke, výnimočne iným písomným dokladom. O vopred známe vymeškanie žiaka z vyučovania
na viac ako dva dni požiada písomne s uvedením dôvodu jeho neprítomnosti priamo riaditeľa
školy.
4. Za neospravedlnené vymeškanie vyučovania a priestupky proti školskému poriadku môže
byť žiakovi navrhnuté niektoré z výchovných opatrení alebo znížená známka zo správania.
Pokarhanie triednym učiteľom:
a, za neskoré opakované príchody do školy
b, drobné konflikty
c, neplnenie si základných povinností (napr. nenosenie si pomôcok) – 5 poznámok za štvrťrok
d, nevhodné a provokujúce správanie sa žiaka
e, náznaky šikanovania
Pokarhanie riaditeľom školy:
a, za 1 - 6 neospravedlnených hodín
b, vulgárne vyjadrovanie sa na verejnosti a na adresu učiteľov
c, priestupky šetrené políciou
d, fajčenie, tyranizovanie, zákernosť, šikanovanie
e, za používanie hanlivých gest a slov
Znížená známka zo správania na druhý stupeň:
a, za 7 – 13 neospravedlnených vyučovacích hodín
b, ublíženie spolužiakovi
c, opakované vulgárne a arogantné správanie
Znížená známka zo správania na tretí stupeň:

a, za 14 – 30 neospravedlnených vyučovacích hodín
b, vedomé ublíženie spolužiakovi
c, poškodenie školského majetku
d, krádež
Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň:
a, za viac ako 30 neospravedlnených vyučovacích hodín
b, opakované ubližovanie spolužiakom
c, opakované poškodzovanie školského majetku
d, krádeže
Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo zníženia známky zo správania škola posudzuje, či je za
neospravedlnené hodiny zodpovedný žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka nie je spôsobená
zanedbávaním povinnej školskej dochádzky zo strany jeho zákonného zástupcu.
Každé porušenie školského poriadku prerokuje triedny učiteľ so zákonným zástupcom
žiaka a urobí o pohovore zápis.

5. Za mimoriadny prejav aktivity môže žiakovi tr. učiteľ alebo riad. školy udeliť pochvalu
pred triednym kolektívom po prerokovaní v pedagogickej rade.
a) Pochvala triednym učiteľom
- za viacnásobnú úspešnú reprezentáciu triedy,
- za výborný prospech, správanie a dochádzku,
- za svedomitý prístup k práci, za aktívnu prácu v prospech triedneho kolektívu,
b) Pochvala riaditeľom školy
- za viacnásobnú úspešnú reprezentáciu školy,
- za výborný prospech, správanie a dochádzku,
- za vzornú dochádzku do školy /0 vymeškaných vyučovacích hodín/
- za aktívnu prácu v školskej i mimoškolskej činnosti, .

Čl. 5
ĎALŠIE POVINNOSTI ŽIAKA
1. Na každú vyučovaciu hodinu prichádza včas. Je povinný nosiť si do školy učebnice a
školské potreby podľa pokynov učiteľa. Učebnice, školské potreby a pomôcky má pripravené na
lavici podľa rozvrhu hodín. Na každej vyučovacej hodine má so sebou žiacku knižku. Ak si žiak
nedonesie žiacku knižku alebo učebné pomôcky, zaznačí učiteľ tento nedostatok žiaka do
klasifikačného záznamu.
2. Žiak prichádza do školy vhodne a čisto upravený, bez výstredností v oblečení a osobnom
výzore. Za výstrednosť sa považuje maľovanie, nápadné farbenie alebo strihanie vlasov, nosenie
odevov, symbolov, alebo úprava vlasov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine,
alebo ktorými môže byť za člena takejto skupiny považovaný, nosenie odevov alebo doplnkov so
symbolmi kostlivcov či iných vyzývavých obrazov. Nežiaduce je nosenie vyzývavých odevov,
roztrhané alebo ušpinené odevy, tetovanie, peercing ap. Žiak má vždy dve čisté rúška.
3. Na hodiny telesnej a športovej výchovy si žiak nosí čistý cvičebný úbor a obuv, ktorý mu
umožňuje podľa pokynov učiteľa bezpečné cvičenie.
V prípade, ak si žiak opakovane nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu učiteľ udeliť
napomenutie, alebo navrhnúť niektoré výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny, alebo
navrhnúť zníženú známku zo správania. Pri pohybovej činnosti a na vyučovaní nesmie mať dlhé
alebo rozpustené vlasy, žuvačku v ústach alebo iné predmety, ktoré by mohli byť pri tejto činnosti
nebezpečné. Na hodinách technickej a výtvarnej výchovy žiak používa podľa pokynov učiteľa
ochranný plášť, vhodný odev alebo obuv. Pred vyučovaním telesnej výchovy musí žiak cenné
predmety uložiť do úschovy do kabinetu učiteľa.
4. Je nežiaduce, aby žiak nosil do školy predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať
(hračky, MP3 prehrávače, magnetofóny a pod., klenoty, cenné predmety a väčšie sumy peňazí..).
Ak sa tak stane, má ich v škole na vlastnú zodpovednosť. Takéto veci nesmú byť ponechané v
šatni. Mobilný telefón musí mať vypnutý. Použiť ho môže len so súhlasom dozorkonajúceho či
triedneho učiteľa. Nesmie ho využívať na šírenie nevhodných obrazových alebo textových správ a
zneužívať na podvádzanie pri vyučovaní. Na technické prostriedky (mobil, fotoaparát,
magnetofón, videokamera, PC technika...) nesmie nahrávať učiteľov, žiakov alebo iné osoby bez
ich vedomia a súhlasu.
5. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, omamné látky, zápalky a
zapaľovače, spreje a zapáchajúce látky, reťaze alebo iné predmety, ktorými by mohol ohroziť
bezpečnosť a zdravie alebo zdravý vývoj (nevhodná literatúra...) jeho spolužiakov. Pri porušení
tohto ustanovenia mu môže byť udelené niektoré z výchovných opatrení.
6. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby,
ako sú zdravotne vyhovujúce prezuvky, hygienické vreckovky, uterák, dve rúška. Pri rozšírení
chrípky musí na základe rozhodnutia a pokynov riaditeľstva školy nosiť do školy osobný
zdravotný balíček.
7. Pri vstupe do budovy si očistí obuv pred vchodom a spolu so zvrškami ju uloží do šatne.
Potom si vydezinfikuje ruky. Po budove sa pohybuje len v prezuvkách.
8.Po začiatku hodiny sa žiak zdržuje na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku. Po vstupe
učiteľa a pri jeho odchode ho zdraví povstaním. Koniec vyučovacej hodiny oznámi učiteľ.
9. Žiak sedí na vyučovaní pokojne a ticho, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede
spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, zapája sa do vyučovania, nenašepkáva, neodpisuje,
nevykrikuje a nevyrušuje, nelíha si na lavicu. Neotáča sa za spolužiakmi, nehojdá sa na stoličke a
nevykladá si nohy na lavicu. Počas vyučovania sa vzďaľuje zo svojho miesta len so súhlasom
učiteľa (napitie sa vody, odloženie papiera do koša...).
10.Ak chce žiak odpovedať, alebo sa opýtať niečo vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky.
11. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho, resp. s jeho
vedomím, ak je písomne ospravedlnený od svojho zákonného zástupcu.

12. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, alebo si nedoniesol žiacku knižku, úlohu alebo
učebné pomôcky, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny vyučujúci
nemusí jeho ospravedlnenie prijať.
13. Na požiadanie predloží učiteľovi žiacku knižku. Je povinný dať podpísať rodičovi známky
a záznamy v žiackej knižke.
14. Ak nebol prítomný na vyučovaní, využije pomoc spolužiakov, prípadne konzultuje učivo s
vyučujúcim a prebranú látku doberie. Ospravedlnenie platí len prvý deň po absencii. Učiteľ určí,
dokedy má žiak učivo dobrať.
15. Dôsledne dodržuje bezpečnostné pokyny vyučujúceho na hodinách telesnej výchovy, na
pracovnom vyučovaní, ale aj na výcvikoch, exkurziách a výletoch. V škole sa presúva zásadne
chôdzou, nie behom.
16. Žiak prinesie písomné ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke, ak nemôže zo
zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň. Ak nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, predloží
vyučujúcemu potvrdenie od lekára. Necvičiacich môže vyučujúci využiť, podľa dôvodu, pre ktorý
necvičia, na niektoré pomocné úkony.
17. Žiak je povinný šetriť školský majetok, zverené učebnice, školské potreby, udržiavať v
poriadku svoje miesto, triedu a všetky školské priestory. Nepíše do učebníc a atlasov. Nepíše a
nekreslí po laviciach, nábytku a stenách.
18. Každý žiak sa má usilovať chrániť školské zariadenie pred poškodením. Úmyselne
spôsobené škody a škody spôsobené z nedbanlivosti je podľa rozsahu zavinenia povinný nahradiť
zákonný zástupca zodpovedného žiaka ,a to predovšetkým nápravou veci do pôvodného stavu. Ak
sa nezistí vinník poškodenia spoločnej veci, škodu spravidla nahradí kolektív triedy.
19. Manipulovať s technickými zariadeniami, oknami, žalúziami, vypínačmi, zásuvkami,
audio-vizuálnymi prístrojmi a interaktívnymi tabuľami môže žiak len so súhlasom a po poučení
učiteľa. Žiak si nesadá na parapety a nesmie sa vykláňať z okna. Nesmie z okna vykrikovať , ani
z neho vyhadzovať predmety.
20. Žiak má právo pracovať, učiť sa a tvoriť v pokojnej atmosfére a v neohrozujúcom
prostredí. Svojím konaním nesmie obmedzovať právo iného na čo najlepšie vzdelávanie.
21. Žiak má právo slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor a požiadať
učiteľa o vysvetlenie a riešenie problému. Má právo riešiť problém aj cez triedneho učiteľa,
výchovného poradcu alebo školského psychológa.
22. Žiak nesmie svojvoľne manipulovať s pedagogickou dokumentáciou (triedna kniha,
klasifikačný záznam). Na požiadanie a za prítomnosti učiteľa má právo nahliadnuť do triednej
dokumentácie, vzťahujúcej sa výlučne na jeho osobu. Nesmie falšovať podpis rodičov v žiackej
knižke alebo v iných úradných dokumentoch. Bez dovolenia nesiaha na predmety na učiteľovej
katedre.
23. Ak je poverený službou týždenníka, pôsobí v triede ako pomocný dozor. Upozorňuje
učiteľov na neprístojné, najmä nebezpečné konanie spolužiakov, zabezpečuje čistotu tabule, hlási
vyučujúcemu chýbajúcich žiakov a pomáha pripravovať pomôcky na vyučovanie.
24. Ak žiak vyrušuje, nepracuje podľa dohodnutých pravidiel, porušuje ŠP, bude
postihnutý niektorým z výchovných opatrení.

Čl. 6
PREVÁDZKA ŠKOLY
A. POVINNOSTI ŽIAKA PRI PRÍCHODE DO ŠKOLY
1 . Pre žiakov je školská budova otvorená najskôr od 7,45 hod. Žiaci si vydezinfikujú ruky a
vchádzajú do tried postupne a pripravujú sa na vyučovanie.
2. Žiak si pred vstupom očistí topánky, zvršky a dáždnik. V šatni sa prezuje do prezuviek a
uloží si svoje veci v šatni. Prezuvkami nemôže byť športová obuv určená na cvičenie na telesnej
výchove, alebo obuv s čiernou podrážkou, zanechávajúca šmuhy na podlahe. V škole sa pohybuje
zásadne bez pokrývky hlavy, v prípade potreby použije rúško. Žiak sa prezúva aj na záujmové
krúžky. V triede udržiava poriadok, nenecháva si v nej cennosti.
3. 3. V šatni sa žiak zbytočne nezdržiava a čo najskôr zaujme svoje miesto v triede. Pripraví si
všetky potrebné pomôcky na vyučovaciu hodinu. Počas vyučovania má aktovku zavesenú na
vešiaku lavice, udržiava v lavici i svojom okolí poriadok.
4. Ak má vyučovaciu hodinu v odbornej učebni vezme si školské potreby a učebné pomôcky so
sebou.
5. Žiaci, ktorí prídu do školy predčasne, nevchádzajú do budovy skôr, ako je stanovený čas,
ak nemajú súhlas k skoršiemu vstupu, Pri zlom počasí ich môže učiteľ, vykonávajúci pedagogický
dozor, vpustiť do školy aj skôr.
6. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede aj u
triedneho učiteľa.

B. ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO ČASU
V školskom roku 2020/2021 budú žiaci navštevovať školu v dvoch zmenách – dopoludnia a
popoludní. Dopoludňajšie vyučovanie začne o 8.00 a skončí piatou vyučovacou hodinou, ktorá bude
trvať 40 minút, a to vzhľadom k tomu, že v škole sa budú vzdelávať žiaci v nultom ročníku a
v špeciálnych triedach. Popoludňajšie vyučovanie sa začne o 12.30 a skončí šiestou vyučovacou
hodinou o 17.00. Popoludní budú všetky vyučovacie hodiny v trvaní 40 minút. Prvá a druhá
vyučovacia hodina dopoludnia aj popoludní sa bude vyučovať spolu, v bloku.

Dopoludňajšie vyučovanie

1.a 2 hod.
veľká prestávka

3.hod.
prestávka

4.hod.
prestávka

5.hod.

8:00 - 9:30
9:30 - 9:50
9:50 - 10:35
10:35 -10:40
10:40 - 11:25
11:25 – 11:30
11:30 - 12:10

prestávka

6.hod.

12:10 – 12:15
12:15 - 12:55

Popoludňajšie vyučovanie

1.a 2 hod.
veľká prestávka

3.hod.
prestávka

4.hod.

12:30 - 13:50
13:50 - 14:05
14:05 - 14:45
14:45 - 14:50
14:50 - 15:30

prestávka

5.hod.

15:30 – 15:35
15:35 - 16:15

prestávka

6.hod.

16:15 – 16:20
16:20 - 17:00

C. ORGANIZÁCIA PRESTÁVOK, SPRÁVANIE SA ŽIAKOV POČAS
PRESTÁVOK
1. Prestávky sú určené na psychohygienu žiaka, použitie WC, relaxáciu, presuny medzi
učebňami, ale aj na prípravu na ďalšie vyučovanie. Žiak cez malé prestávky opúšťa triedu len v
naliehavých prípadoch. Žiak sa na WC zbytočne nezdržiava, po jeho použití spláchne a umyje si
ruky, príp. Použije dezinfekciu. Šetrí spotrebu toaletného papiera, vody aj elektriny. Prestávky
môže žiak využiť aj na prenášanie učebných pomôcok z kabinetu.
2. Prestávky po tretej, štvrtej a piatej (malé prestávky) majú 5 minút. Prestávka po druhej
vyučovacej hodine (veľká prestávka) má trvanie 30 minút a je určená na konzumáciu desiaty a
relaxáciu. Veľkú prestávku majú žiaci tráviť v prípade priaznivého počasia na školskom dvore a
v prípade nepriaznivého počasia využiť ju na kontakt so spolužiakmi a prípravu na ďalšiu
vyučovaciu hodinu, príp. na rôzne hrové aktivity pod vedením dozorkonajúcej učiteľky a
asistentky učiteľa.

3. Presun na ihrisko zabezpečuje učiteľ, ktorý má so žiakmi hodinu a to tým, že žiakov odvedie
z triedy na ihrisko, kde bude nasledujúca vyučovacia hodina. Je zakázané šikanovať spolužiakov,
uzatvárať stávky, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom, tiež počas prestávok si vybavovať
vzájomné osobné nezhody.
4. Žiak nemôže bez povolenia učiteľa opustiť areál školy (nákup v obchode, v novinovom
stánku a pod.). Žiak nesmie v škole prechovávať alebo používať omamné a škodlivé látky,
cigarety, alkohol a iné. Pri porušení tohto ustanovenia ŠP bude nahlásený na polícii v príslušnom
obvode a sociálnom odbore OÚ.
5. Podľa rozvrhu vyučovania prestávka po šiestej vyučovacej hodine trvá 30 minút.
6. Po poslednej vyučovacej hodine si žiak uprace prostredie okolo svojej lavice a v triede, a
spoločne s ostatnými žiakmi sa pod vedením učiteľa alebo asistenta učiteľa presunie do šatne, kde
sa prezuje, oblečie , uprace po sebe, zoberie si aktovku a odchádza domov.
7. Ak majú žiaci hodinu telesnej výchovy ,presunú sa čo najskôr v sprievode učiteľa prezlečení
do úboru na stanovené miesto . Svojím konaním nesmú zadať príčinu, aby tu došlo ku konfliktu
alebo fyzickému napadnutiu (urážanie spolužiakov prezývkami, iné provokovanie, vyhrážky ap.).
Cennosti vyzbierajú do vrecúška a odovzdajú ich do úschovy učiteľovi telesnej výchovy.
8. Do zborovne vstupuje žiak len po zaklopaní a na vyzvanie. Bez závažného dôvodu alebo
naliehavej potreby neruší cez prestávky klopaním na dvere zborovne. Urobí tak len ak potrebuje
konzultovať s učiteľom neodkladný problém.

D. ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY
1. Žiakov po poslednej vyučovacej hodine odprevádza z triedy učiteľ alebo asistent učiteľa,
ktorý na nich dozrie a vyprevadí ich z budovy. Žiaci sa prezlečú a preobujú v šatni a opustia
školu ihneď po vyučovaní. Bez vedomia a súhlasu učiteľa sa do budovy školy po jej opustení už
nevracajú, nezdržujú sa pri vchode školy, ani na školskom dvore.
2. Zo školskej akcie organizovanej mimo budovy školy, ktorá sa končí v inom čase ako je
rozvrhnuté pravidelné vyučovanie, môžu odísť žiaci so súhlasom učiteľa priamo domov, ak majú
predchádzajúci písomný súhlas zákonného zástupcu. V inom prípade sa žiaci môžu rozísť až po
spoločnom návrate do areálu školy.

E. SPRÁVANIE SA ŽIAKA V PRIESTOROCH ŠKOLY V ČASE
MIMO VYUČOVANIA
1. Žiak sa môže v priestoroch školy zdržiavať len pri jeho účasti na popoludňajších akciách triedy
alebo školy. V školskom areáli sa nemôže žiak zdržiavať v čase mimo vyučovania samostatne, ani
v skupinách.
2. Na mimovyučovacích školských akciách (krúžky, športové súťaže, akadémie, kultúrne
podujatia,...) sa v škole i mimo nej pohybuje len v určených priestoroch, dodržiava pokyny
pedagogického dozoru a pravidlá slušného správania.
3. Po skončení mimovyučovacej akcie sa zbytočne nezdržuje v budove školy ani v jej areáli.

Čl. 7
EXKURZIE, VÝLETY, SÚŤAŽE
1. Exkurzie a výlety sú jednodňové.
2. Exkurzia a výlet sa môžu uskutočniť, ak sa ich zúčastní minimálne 80% žiakov tr.
kolektívu.
3. V prípade, že exkurzie sú viac ako 4- hodinové, môže ich byť v 1 školskom roku pre jednu
triedu (ročník) najviac 3.
4.a) Žiaci 0. a 1. roč. sa môžu zúčastniť výletu v mieste bydliska a v jeho blízkom okolí.
b) Žiaci 2.- 4. roč. sa môžu zúčastniť výletu najviac do 50 km od svojho bydliska.
5. Žiaci 3. alebo 4. roč. sa môžu zúčastniť týždenného pobytu v škole v prírode. Žiaci 3. a 4.
roč. sa môžu zúčastniť aj plaveckého výcviku.
6. Riaditeľka školy umožňuje žiakom školy zapájať sa do rôznych súťaží (športové, výtvarné,
hudobné, olympiády...) podľa záujmu a schopností žiakov. V prípade, že sa do súťaže zapoja
žiaci celej školy, riaditeľka školy poverí pedagóga, ktorý je za účasť v súťaži zodpovedný.

Čl. 8
PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRÁCI ŽIAKOV A ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH

PRI

1. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov počas vyučovania,
prestávok ako aj na podujatiach organizovaných školou.
2. Má zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné (napr. pitie
alkoholických nápojov, fajčenie, požívanie škodlivých a omamných látok, bitky, vyhadzovanie
predmetov z okien na poschodí, behanie pri presunoch po budove...).
3. Žiak je oboznámený so zásadami BOZP a PO v škole vždy na začiatku školského roka
triednym učiteľom, na úvodných hodinách vyučovacích predmetov príslušným vyučujúcim, pred
každými prázdninami /jesenné, zimné, polročné, jarné, veľkonočné, letné/ a pred všetkými
voľnými dňami /štátne sviatky/. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia
pri niektorých činnostiach (výcviky, exkurzie, výlety ap.) sú žiaci oboznámení s pokynmi na
predchádzanie úrazom. Nesmú pred učiteľom zatajiť svoj skutočný zdravotný stav. Každý žiak je
povinný dodržiavať všeobecné zásady BOZP a PO a rešpektovať usmernenia učiteľov.
4. V prípade úrazu alebo náhlej zdravotnej príhody žiak, príp. spolužiak ihneď informuje
vyučujúceho, dozorkonajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
5. Pri úraze alebo zdravotnej príhode poskytne učiteľ alebo asistent učiteľa žiakovi prvú
pomoc, pri závažnejších prípadoch zabezpečí žiakovi lekársku pomoc. O úraze a ochorení
informuje škola zákonného zástupcu žiaka. Žiak ide zo školy na ošetrenie podľa okolností s
pedagogickým zamestnancom školy alebo zákonným zástupcom žiaka.
6. Každý úraz zapíše vyučujúci do evidencie úrazov. Ak žiak kvôli úrazu vymešká z
vyučovania viac ako tri dni, škola spíše Záznam o úraze a úraz zaregistruje.
7. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá po jeho vstupe do školy a počas prestávok pedagóg,
poverený pedagogickým dozorom na chodbách a v triedach, počas vyučovania jednotliví učitelia
v triedach podľa rozvrhu vyučovania.
8. Všetci žiaci sú povinní rešpektovať pokyny pedagógov, vykonávajúcich pedagogický
dozor, ale i usmernenia, pokyny ostatných zamestnancov školy a výstražné znamenia. Pri
prechode žiakov zo školy na ihrisko zodpovedá za bezpečnosť žiakov príslušný vyučujúci. Aj v
prípade, že ide o mimo vyučovaciu a mimoškolskú činnosť organizovanú školou, nesie
zodpovednosť za poučenie a bezpečnosť žiaka príslušný pedagóg alebo vedúci záujmového
útvaru.
9. Ak žiak ochorie na infekčnú chorobu, alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je s
ním v trvalom styku, oznámi zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne riaditeľke školy.
Toto opatrenie dodrží aj v prípade zistenia výskytu vší. V prípade podozrenia na ochorenie
COVID-19, postupuje zákonný zástupca v súlade s protiepidemiologickými opatreniami,
s ktorými budú žiaci aj zákonní zástupcovia oboznámení na začiatku školského roka. V súlade s
dikciou a duchom pravidiel tohto školského poriadku sa riadia žiaci, rodičia, návštevníci a všetci
zamestnanci školy. Na jeho dodržiavanie priebežne dohliadajú pedagogickí zamestnanci školy a
kontrolujú jeho plnenie. Poriadok je otvorený dokument, ktorý je možné po vznesení návrhov na
zmeny, ich prerokovaní v pedagogickej rade a po oznámení zástupcovi rady rodičov priebežne
meniť a dopĺňať.

Čl. 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1) Súčasťou tohto Školského poriadku je aj Školský poriadok, ktorý upravuje práva
a povinnosti zamestnancov.
2) Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2020 a ruší účinnosť predchádzajúceho
Školského poriadku.

V Zdobe, Sadoch nad Torysou 26.08.2020
Prerokované v pedagogickej rade 26.08.2020
Prerokované na plenárnom rodičovskom združení …………………

Mgr. Iveta Betíková
riaditeľka školy

