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Školský vnútorný poriadok pre žiakov
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Školský poriadok sa vydáva v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský
zákon) a vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole po prerokovaní v pedagogickej
rade a s orgánmi školskej samosprávy.
Zverejní sa na verejne prístupnom mieste v škole a budú ním oboznámení žiaci
a ich zákonní zástupcovia.
Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:
1. výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá
vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a
ďalšími zamestnancami školy;
2. prevádzke a vnútornom režime školy;
3. podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany
pred sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím;
4. podmienkach zaobchádzania s majetkom.
Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak. Žiak sa v škole
správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny
pedagogických zamestnancov.
Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava
školský poriadok. Žiak sa tak správa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a
prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania, mravné normy spoločnosti, robil
česť sebe aj škole.
Každá spoločnosť sa riadi určitými pravidlami. To platí aj pre našu školu. Aby
ste boli oboznámení, ako sa máte správať v triede, v školskom klube detí, v školskej
jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti,
predkladáme vám školský poriadok.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v
škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby
každý chránil svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov, aby sa riadil takými
zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať.
Žiaci našej školy majú nielen povinnosti, ale aj svoje práva, ktoré vychádzajú zo
všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú školského
života.

Článok 2
Základné ustanovenia
1. Riaditeľ Základnej školy v Spišskej Novej Vsi, Lipová ulica 13 (ďalej len „škola“)
vydáva na základe zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a vyhláškou č.
320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov Školský
vnútorný poriadok školy.
2. Školský vnútorný poriadok školy je súhrn noriem a pravidiel spolužitia celého
školského kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov. Jeho
uplatňovanie v praxi, v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy, k racionálnemu
rozdeleniu úloh, správnemu využívaniu pracovného času a má predchádzať
školským a pracovným úrazom.
Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote je základnou povinnosťou
každého žiaka školy a utvára dobre predpoklady na spokojnú prácu, príjemné
prostredie a pohodu v našej škole.
3. Ľudské spoločenstvo sa riadi určitými pravidlami, ktoré sú normou pre všetkých
kultúrnych a vzdelaných ľudí.
Úsilie našej školy smeruje k tomu, aby z Vás vyrástli budúci čestní, statoční a
múdri ľudia.
4. Pri vzdelávaní a výchove sa pomocníkom žiakov, učiteľov i rodičov stáva Školský
poriadok, ktorý je základným normatívom pre všetkých zúčastnených a títo sú
povinní ho rešpektovať a dodržiavať.
5. Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i
mimo nej zodpovedalo pravidlám slušného spoločenského správania, aby každý
chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré
umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať.
6. Vnútorný poriadok školy je verejne prístupný v každej učebni.
Prílohy vnútorného poriadku sú prístupné v odborných učebniach.

Článok 3
Práva dieťaťa
Valné zhromaždenie OSN 20. novembra 1989 prijalo neoficiálny komentár hlavných
ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dieťa má právo:
právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia;
právo na zdravý duševný a telesný vývoj;
právo na meno a štátnu príslušnosť;
právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby;
právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí;
právo na lásku, porozumenie a starostlivosť;
právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie;
právo na prednostnú ochranu a pomoc;
právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním;

j) právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti,
mieru a bratstva.

Článok 4
Práva žiakov a ich zákonných zástupcov
Žiaci našej školy majú nielen povinnosti, ale aj svoje práva, ktoré vychádzajú zo
všeobecnej Listiny ľudských práv, ako aj Deklarácie práv dieťaťa a práv žiaka z tých
jej bodov, ktoré sa dotýkajú školského života a budú rešpektované:

Práva žiaka
1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva,
politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu,
majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné
vzdelávania.
2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho
talentu, rozumových a fyzických schopností. Učenie sa je pre žiaka prvoradé a
povinné.
3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať
v primeranej lehote výsledok hodnotenia.
Poznať kritériá hodnotení vedomostí, zručností a návykov vo všetkých
predmetoch.
4. Na kvalitný a im zrozumiteľný výchovno - vzdelávací proces v príslušnom ročníku
a podľa platných učebných osnov.
5. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a
klasifikovaní so zohľadnením záverov vyšetrení PPP a ŠPP a so zohľadnením ich
potrieb na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským
zákonom. 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, takýto žiak má právo používať vo výchove a vzdelávaní
špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.
Žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ktorí nie sú zaradení do
špeciálnych tried, majú právo byť hodnotení ako žiaci v špeciálnych triedach.
6. Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom
nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.
7. Zákonný zástupca žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v
jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní,
odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie.
Žiak má právo prostredníctvom zákonného zástupcu požiadať o komisionálne
skúšanie. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín.

8. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní,
na triednických hodinách, v školskom časopise, v školskom rozhlasovom vysielaní
v primeranom čase a priestore.
9. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.
10. Žiak má mať všetky možnosti pre hru a zotavenia, ktoré sledujú tie isté zámery ako
vzdelávanie.
11. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.
12. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy.
13. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.
14. Majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a
iných aktivít, ktoré organizuje škola.
15. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného
poradcu, koordinátora drogovej prevencie, školského psychológa a ostatných
koordinátorov na škole.
16. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a
využívania.
Žiak má právo byť chránený pred všetkými prejavmi šikanovania, alebo
akéhokoľvek správania sa, ktorého zámerom je ublíženie žiakovi.
17. Žiak má právo na kvalitný a jemu zrozumiteľný výklad učiva. Ţiak má právo k
danému učivu položiť otázky a dostať na ne primerané odpovede.
18. Žiak má právo na omyl.
19. Žiak má právo dohodnúť si spôsob prípravy na individuálne ústne skúšanie.
20. Žiak má právo na zdôvodnené objektívne hodnotenie svojich výsledkov.
21. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov
i spolužiakov.
22. Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a
názorom. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak
vyjadrovanie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných. Žiadny
prejav nemôže byť vulgárny ani urážlivý a má byť v súlade so základnými etickými
normami. V škole nie je dovolené rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré
nesúvisia s činnosťou školy.
Žiak má právo v primeranom čase a priestore primeraným spôsobom vyjadriť svoj
názor. Žiak má právo na slobodu prejavu tak, aby neobmedzoval slobodu iných.
Slobodné konanie končí tam, kde sa začína sloboda iných.
23. Žiak má právo vybrať si spolu - sediaceho, ak svojím správaním nebude rušiť
učiteľa a spolužiakov.

24. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy a zvoliť si
takú náplň prestávky, aby si regeneroval svoje sily, a pritom dodržiaval pravidlá
bezpečnosti a nerušil ostatných.
25. Žiak má právo zaujímať sa o náplň učebných osnov a požiadať vyučujúceho
o konzultáciu.
26. Žiak má právo na rozhovor s vyučujúcim po dohode termínu s vyučujúcim.
27. Ak sú vedomosti žiakov preverované písomnou formou, žiaci 2. – 9. ročníka majú
právo byť v tento deň písomne skúšaní maximálne dvoma písomnými prácami v
rozsahu tematického celku, resp. jednou školskou úlohou. Počet písomných
prác, ktoré skúšajú najnovšie učivo, nie je obmedzený. Žiaci majú právo na
oznámenie a vyučujúci majú povinnosť oznámiť vopred všetky písomné práce,
ktoré skúšajú učivo tematického celu, resp. školské úlohy.
28.

Každý učiteľ na začiatku školského polroka (t.j. klasifikačného obdobia) oboznámi
žiakov s predmetom a obsahom učiva, ktoré bude vyučovať. Stanoví podmienky
klasifikácie predmetu, t.j. oznámi predbežné formy a spôsoby preverovania
vedomostí.
Ak nie je možné žiaka z akéhokoľvek dôvodu klasifikovať v riadnom termíne, bude
žiak neklasifikovaný.

26. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno – vzdelávacom
procese. Žiak má právo byť oboznámení so zásadami bezpečnosti a ochrany ich
zdravia v škole. Opustiť budovu školy počas vyučovania a iné priestory, kde sa
uskutočňuje výchovno – vzdelávací proces a mimoškolská činnosť môže len v
sprievode zákonného zástupcu.
30. Žiak má právo na dodržiavanie základných psycho - hygienických noriem vo
výchovno – vzdelávacom procese.
Žiak má právo na prestávku určenú rozvrhom hodín.
Žiak má právo dodržiavať primeraným spôsobom pitný režim.
31. Právo byť rešpektovaný ako suverénna osobnosť.
32. Zapojiť sa do mimoškolskej, či záujmovej činnosti v škole i mimo nej.
33. Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti, zúčastňovať sa
všetkých akcií organizovaných školou (kultúrne, športové a spoločenské podujatia,
jazykovo-poznávacie pobyty, exkurzie, kurzy a pod.):
- pre viacdňové akcie školy ( lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka a prírody,
jazykovo-poznávacie pobyty a pod.) platí osobitný poriadok, kde učiteľ organizátor viacdňovej akcie školy má právo nepovoliť žiakovi účasť na akcii
po konzultácii s triednym učiteľom, resp. ostatnými vyučujúcimi - dôvodom
môže byť napríklad uložené výchovné opatrenie za porušenie školského
poriadku.
34. Žiak má právo voliť a byť volený do triednej samosprávy a voliť zástupcu triedy do
žiackej školskej rady (ŽŠR) a byť volený do ŽŠR, ktorá obhajuje záujmy.

35. Žiak má právo vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, resp. svojím
záujmom iniciovať i zriadenie ďalších podľa možností školy, počtu prihlásených
žiakov a platných školských legislatívnych noriem.
36. Ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred začiatkom hodiny
zo závažného dôvodu.
37. Stravovať sa v školskej jedálni a navštevovať školský klub detí.
38. Majú právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachovávajú pravidlá bezpečnosti
a nerušia ostatných. Proti pravidlám bezpečnosti sa na prestávke považujú loptové
hry, návšteva cudzích osôb, skákanie cez gumu, behanie na školskom dvore, na
školskej chodbe a iné hry, ktoré zakáže dozor konajúci učiteľ.
39. Každý žiak má právo na lekárske ošetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nie je
možné uskutočniť v inom čase. Pred odchodom na vyšetrenie je žiak povinný
predložiť triednemu učiteľovi (v prípade jeho neprítomnosti vyučujúcemu tej
hodiny, z ktorej odchádza, resp. ktorá nasleduje) písomné predvolanie od lekára,
resp. písomné potvrdenie zákonného zástupcu o návšteve lekára. Po jeho
absolvovaní je povinný predložiť do 24 hodín platné ospravedlnenie potvrdené
príslušným lekárom s udaním času nevyhnutného lekárskeho vyšetrenia. Žiak je
povinný sa vrátiť na vyučovací proces ak lekárske vyšetrenie bolo ukončené ešte v
čase trvania vyučovacieho procesu ak mu to zdravotná diagnóza stanovená
lekárom umožňuje.
40. Každý žiak má právo na vhodné pracovné prostredie (osvetlenie, teplotu miestnosti,
vlastný pracovný priestor), ako aj povinnosť starať sa oň. V prípade poškodenia
majetku školy je žiak – prostredníctvom zákonného zástupcu povinný tento
nahradiť v plnej miere.
41. Každý žiak má právo obracať sa so svojimi pripomienkami, námetmi na zlepšenie
činnosti školy na triedneho učiteľa, na vyučujúcich, na členov vedenia školy a
žiacku samosprávu.
42. Rôzne potvrdenia súvisiace s pobytom žiaka na škole má tento právo vyzdvihnúť a
potvrdiť na sekretariáte školy, pričom dodržiava stanovené úradné hodiny.
43. Žiak má právo mať žiacku knižku, ktorú vydáva škola, ktorá je úradným dokladom
školy a je neprenosná. Žiacka knižka je označená menom a priezviskom žiaka a
jeho bydliskom, triedou, pečiatkou školy, podpisom triedneho učiteľa, podpismi
zákonných zástupcov. Žiak je povinný udržiavať ju v čistote a poriadku, dbať, aby
nedošlo k jej strate, poškodeniu, alebo odcudzeniu a aby informácie v nej zapísané
boli úplné a pravdivé.
Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom upravovať a meniť informácie v nej
zapísané.
Žiacka knižka oprávňuje žiaka na vstup do budovy školy a na akcie organizované
školou.
44. Každý žiak má právo na rovnosť podmienok zo strany vyučujúcich.
45. Každý žiak má právo na komunikáciu s pedagogickými pracovníkmi v duchu zásad
slušnosti, humanity a demokracie a na zaobchádzanie pri zabezpečovaní disciplíny
v škole opatreniami, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou žiaka.

46. Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú
osobným vlastníctvom žiaka ) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.
47. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na
iného žiaka, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť,
žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
48. Škola nesmie žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje
práva.

Článok 5
Povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov
1. Žiak je povinný osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať
sa podľa nich, byť uvedomele disciplinovaný, pričom podporuje úsilie
pedagogických zamestnancov školy. Pomáha rozvíjať dobré tradície školy, utvára
správny školský kolektív. Zúčastňuje sa na spoločenskom a kultúrnom živote
triedy, školy i mesta. Na školských a mimoškolských súťažiach a iných podujatiach
sa žiak podieľa na dobrom mene školy.
2. Žiak je povinný používať štátny jazyk na vyučovaní a pri komunikácii so
zamestnancami školy. Pri vyučovaní cudzích jazykov sa riadi požiadavkami
učebných osnov a vyučujúcich.
3. Žiaci sú povinní dodržiavať zásady spoločenského správania, vystupovať proti
nemorálnemu a protispoločenskému počínaniu. K spolužiakom sa správajú slušne,
priateľsky im pomáhajú v práci, nabádajú ich plniť si povinnosti, mladším žiakom
sú dobrým príkladom v správaní a v kultúre vyjadrovania. K najzákladnejším
prejavom patrí zdraviť vyučujúcich i zamestnancov školy, ako aj iných dospelých,
ktorí sú návštevníkmi školy pozdravom „Dobrý deň !“ pri prvom stretnutí v škole.
Zdraviť vyučujúcich i zamestnancov školy aj mimo školy.
Žiaci oslovujú vyučujúcich i ostatných zamestnancov školy takto: pán učiteľ, pani
učiteľka, pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pani vychovávateľka, pani hospodárka,
pán školník, pani upratovačka, pani vedúca ŠJ, pani kuchárka.
4. Žiaci prichádzajú na vyučovanie a mimo vyučovacie zamestnanie najneskôr 10
minút pred začiatkom. Ak žiak prichádza na vyučovanie s niekoľkominútovým
meškaním z rôzneho dôvodu (meškanie autobusu, vlaku, zaspávanie, lekárske
ošetrenie a pod.), zapíše sa jeho meškanie do triednej knihy. Žiak predkladá
triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie za meškanie podpísané rodičmi. Ak
sa meškanie pravidelne, z nedbalosti žiaka opakuje, žiakovi bude udelené
výchovné opatrenie.
5. Žiaci prichádzajú na vyučovanie a mimo vyučovacie zamestnanie v primeranom
slušnom oblečení, čisto a vkusne upravení. Počas vyučovania sa zakazuje nosiť
čiapky a šatky na hlavách, ani iné pokrývky hlavy, ak nie sú na to opodstatnené a
dokázateľné zdravotné dôvody.
6. Do tried vchádzajú žiaci v prezuvkách, obuv a vrchný odev si odložia v šatniach,
resp. v priestoroch na to určených, kde udržiavajú poriadok. Všetky prezuvky žiaci
po skončení vyučovania odložia do vrecúšok na poličky a zavesia na vešiaky,

nesmú ich nechávať na lavičkách a pri skriniach. Žiaci sú povinní mať na hodiny
telesnej výchovy osobitnú obuv.
7. Počas vyučovania a prestávok žiaci budovu školy neopúšťajú, ale iba vo vážnych
prípadoch (návšteva lekára a pod.) len so súhlasom zákonného zástupcu,
triedneho alebo dozor konajúceho učiteľa. Škola sa počas vyučovania zamyká.
Služba je zabezpečená pani upratovačkou – informátorkou alebo iným
zamestnancom školy. Odchádzajúci i prichádzajúci žiaci vpíšu údaje do knihy
príchodov a odchodov.
8. Z vyučovania môže byť žiak uvoľnený len s vedomím rodiča, resp. zákonného
zástupcu a to z jednej hodiny od vyučujúceho s vedomím triedneho učiteľa, z
viacerých hodín alebo z jedného dňa od triedneho učiteľa, z viacerých dní od
riaditeľky školy písomným oznámením zákonného zástupcu. V opodstatnených
prípadoch o uvoľnení žiaka z vyučovania môže rozhodnúť riaditeľka, resp.
zástupkyňa riaditeľky školy.
9. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní z vopred známych dôvodov, rodič, resp.
zákonný zástupca, deň vopred, najneskôr do začiatku vyučovania oznámi príčinu
neprítomnosti triednemu učiteľovi. V prípade nepredvídaného dôvodu je rodič,
resp. zákonný zástupca, povinný oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi
najneskôr do 2 pracovných dní. Po príchode na vyučovanie žiak ihneď predloží
triednemu učiteľovi ospravedlnenie, ktoré podpísali rodičia. V ospravedlnení sa
uvedú príčiny neprítomnosti, resp. príslušný doklad. Triedny učiteľ môže vyžiadať
ďalší hodnoverný doklad. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3
vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára.
10. O uvoľnení žiaka z vyučovania v prípade liečenia, rodinnej dovolenky a iných
okolností, hlavne v závere klasifikačného obdobia, žiadajú zákonní zástupcovi
žiaka s dostatočným časovým predstihom tak, aby bolo možné žiaka klasifikovať.
11. Počas vyučovacích hodín nie je prípustné používať mobilné telefóny, ďalej nie je
dovolené používať akékoľvek prehrávače zvukových a obrazových záznamov, ak
vyučujúci príslušnej hodiny nerozhodne inak.
Žiaci nesmú prinášať do školy zvieratá.
12. Žiaci sa presúvajú do učební podľa rozvrhu hodín po zazvonení na vyučovaciu
hodinu v sprievode vyučujúceho. Svoje osobné veci pri presúvaní do odborných
učební a telocvične si nechávajú v triede, ktorú týždenníci uzamknú.
13.

Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny Vnútorného
poriadku školy. Ihneď po zvonení sú povinní sadnúť si na svoju stoličku a tam
počkať do príchodu vyučujúceho - učiteľa.
Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú na
chodbách. V čase voľných hodín sa zdržujú v priestoroch na to určených ( v šatni
pri ŠJ ).

14. Žiak si do školy prináša školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov
vyučujúcich. Pred vyučovacou hodinou si pripraví všetko, čo bude na príslušnom
predmete potrebovať. Na vyučovanie telesnej výchovy sa preoblečie do
cvičebného úboru, na praktických a laboratórnych cvičeniach sa odporúča
používať ochranný odev.

15. Žiak je povinný chrániť si zdravie a zdravie iných. Nenosí do školy a na akcie
organizované školou predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie alebo narúšajúce
vzdelávanie a výchovu, ani väčšie sumy peňazí a cenné predmety.
16. Na zabezpečenie poriadku v učebni sa určujú dvaja týždenníci, ktorí sa riadia zvlášť
určenými povinnosťami týždenníkov.
17. Keď sa žiak z vážnych dôvodov nepripraví na vyučovanie, alebo nevypracuje
domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny.
18. Počas vyučovania sa správa disciplinovane, sústredene sleduje prácu na hodine
a aktívne sa do nej zapája. Počas vyučovacích hodín nie je dovolené jesť, piť a
žuvať žuvačky. Výnimku z tohto pravidla môže urobiť príslušný vyučujúci na
svojich hodinách ( v prípade pitného režimu žiakov alebo zo zdravotných dôvodov
žiaka preukázateľne potvrdené lekárom).
19.

Po skončení vyučovacej hodiny žiak je povinný upraviť svoje miesto. Po skončení
poslednej vyučovacej hodiny, vyložiť stoličku a vybrať nepotrebné veci z lavice,
upratať ju a jej okolie a to aj v prípade, že žiak nekončí vyučovanie vo svojej
kmeňovej triede, ale v inej učebni.
Poriadok v triede v inej učebni prekontrolujú týždenníci.

20. V učebniach, šatniach, v školských priestoroch a v areáli školy zachováva čistotu a
udržuje poriadok .
21. Šetrne zaobchádza so svojimi vecami i s vecami spolužiakov. Šetrí učebnice,
učebné pomôcky, vypožičané predmety, nepoškodzuje školskú budovu ani ostatný
spoločný majetok. Škody na inventári a zariadení dokázateľne spôsobené žiakmi
nahradia žiaci alebo ich zákonní zástupcovia.
22. Po vyučovaní sa žiaci môžu zdržiavať v školských priestoroch len s dozorom
pedagóga resp. triedneho učiteľa.
23. V jedálni sa žiak správa slušne a pri jedení dbá na kultúru stolovania.
24. Všetky požiadavky voči škole (rôzne potvrdenia, žiadosti a iné) si vybavujú žiaci
prostredníctvom svojich triednych učiteľov.
25. Žiak nesmie v areáli školy hrať o peniaze a cenné predmety, hrať hazardné hry,
používať a sprostredkúvať narkotiká, piť liehové nápoje a fajčiť. Ak bude žiak v
čase vyučovania do 17,00 hod. konzumovať liehové nápoje, fajčiť, hrať hazardné
hry, bude postihnutý výchovným opatrením v zmysle vnútorného poriadku.
Súčasne musí dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred
alkoholizmom a toxikomániou.
26. Žiak je povinný dodržiavať povinnosť školskej dochádzky, aby mohol byť
klasifikovaný v riadnom termíne v 1. a 2. polroku. Ak nebude možné žiaka
vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne, nebude klasifikovaný a riaditeľ školy
určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín v zmysle vyhlášky. V
prípade väčšej absencie (aj prerušovanej) zvážia vyučujúci potrebu
komisionálneho preskúšania a návrh predložia riaditeľke školy. Výsledok
komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

27. Oslobodiť žiaka od dochádzky na povinný predmet (napr. telesná výchova) na
základe žiadosti a patričných potvrdení môže riaditeľka školy. Žiak je povinný
predložiť žiadosť s platným lekárskym potvrdením triednemu učiteľovi najneskôr
do 20. septembra školského roka. Riaditeľka školy vydá o tomto rozhodnutie.
Necvičiaci žiaci sú povinní zúčastniť sa hodiny telesnej výchovy.
Žiaci, ktorí sú oslobodení od telesnej výchovy musia do 20. 9. predložiť triednemu
učiteľovi potvrdenie dokazujúce oprávnenosť tohto oslobodenia. Kým ho
nepredložia, sú na hodinách telesnej výchovy považovaní za cvičiacich.
Ani lekárske potvrdenie neoslobodzuje žiaka od účasti na hodine TV.
Oslobodení žiaci, ako aj žiaci, ktorí majú voľnú hodinu, nesmú opustiť priestory
školy.
28. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu svojho bydliska (trvalého
alebo prechodného), prípadne iné zmeny v základných osobných údajoch. Zákonný
zástupca žiaka je povinný poskytovať škole osobné údaje o žiakovi, ako aj o
zákonnom zástupcovi v zmysle školského zákona a vyhlášky o ZŠ, pričom škola je
povinná dodržiavať príslušné predpisy o ochrane osobných údajov.
29. Ak chce žiak zo školy vystúpiť alebo prestúpiť na inú školu, požiada o to písomne
rodič, resp. zákonný zástupca riaditeľku školy, ktorá rozhoduje o prijímaní a
preradení žiakov.
30. Žiak je povinný na podujatiach organizovaných školou dodržiavať pravidlá
slušnosti, pravidlá bezpečnosti a tolerancie.

Žiaci školy majú ďalšie povinnosti :
1. Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, pripravovať sa na
tvorivú prácu a ďalšie štúdium na stredných školách. Žiak je zodpovedný za svoje
študijné výsledky počas celého štúdia.
2. Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo
pokynov zodpovedného vyučujúceho a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých
povinných aj nepovinných predmetov, na ktoré sa prihlásili.
3. Chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri
udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. Dodržiavať vnútorné poriadky v odborných
učebniach, laboratóriách, dielňach, telocvični a ostatných priestoroch školy,
športového ihriska, školskej tartanovej dráhy a pod.
4. Ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu, každý aj drobný úraz alebo zdravotnú
indispozíciu. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu
ohrozovať zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca a školy. Zvlášť ohľaduplne sa
správať k postihnutým a k telesne postihnutým spolužiakom a byť im vždy
nápomocní ak to potrebujú.
5. Vo všetkých odborných učebniach, na hodinách telesnej výchovy, technickej
výchovy, výtvarnej výchovy, laboratórnych prácach musia žiaci nosiť oblečenia a
obuv podľa pokynov vyučujúceho. V škole musia byť vhodne, primerane veku a
čisto oblečení a upravení bez výstredností a módnych výstrelkov.

6. Mať školské učebnice a zošity riadne obalené a uviesť na každom zošite a učebnici
čitateľne a na viditeľnom mieste : názov predmetu, názov školy, školský rok, triedu,
svoje meno a priezvisko.
7. Navštevovať lekára a vybavovať neodkladné záležitosti mimo vyučovania.
V mimoriadnych prípadoch vyššie uvedené záležitosti a ich vybavovanie je možné
vykonať aj v čase vyučovania, ak o to požiada zákonný zástupca žiaka písomnou
formou v žiackej knižke alebo iným písomným potvrdením. Jeho žiadosť znamená
prevzatie zodpovednosti za bezpečnosť žiaka po opustení budovy školy.
8. Zúčastňovať sa triednických hodín, ktoré sú súčasťou rozvrhu hodín.
9. Zúčastňovať sa školských akcií ( OČAP, lyžiarsky, plavecký, turistický výcvik,
školský výlet, exkurzia, ŠVP, kultúrne podujatia a pod.), ktoré sú súčasťou
výchovno- vyučovacieho procesu.
10. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
11. Zúčastniť sa externého testovania žiakov (týka sa to žiakov príslušného ročníka, v
ktorom sa testovanie uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích
programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa primerane upravia podmienky na vykonanie externého
testovania).
12. Ak žiak 9. ročníka základnej školy z objektívneho dôvodu sa nezúčastní externého
testovania v riadnom termíne, riaditeľ základnej školy po dohode so zákonným
zástupcom žiaka požiada Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania o
náhradný termín externého testovania.
13. Oslobodení žiaci, ako aj žiaci, ktorí majú voľnú hodinu, nesmú opustiť priestory
školy.
14. Žiak je žiakom školy i mimo vyučovania a počas školských prázdnin.
15. Vykonávať a rešpektovať nariadenia všetkých vyučujúcich bez ohľadu na to, či ho
učia alebo nie, tiež zamestnancov školy.
16. Ak vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia postavením sa. Výnimku
tvoria len laboratórne práce.

Článok 6
Zákazy pre žiakov
Žiakom školy je zakázané:
1. V zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, fajčiť v priestoroch
školy, areáli školy a na činnostiach organizovaných školou aj mimo školy.
Nerešpektovanie tohto zákona sa považuje za závažné porušenie vnútorného
školského poriadku a bude potrestané zníženou známkou zo správania už pri
prvom výskyte.(Zb. zákona č. 337/2004).

2. Šíriť, prinášať do školy a užívať v škole, na činnostiach organizovaných školou a
mimo školy alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, ako aj byť pod
ich vplyvom v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. Prechovávať
návykové látky v škole, školskom zariadení, areáli školy, ako aj na akciách
organizovaných školou a školským zariadením. Prinášať a distribuovať (dávať,
predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším osobám, v škole alebo pri
činnostiach organizovaných školou.
3. Nosiť, prechovávať a užívať nelegálne drogy a paralyzujúce látky ohrozujúce
bezpečnosť. Porušenie tohto zákazu sa klasifikuje ako hrubé porušenie školského
poriadku a bude sa riešiť s orgánmi činnými v trestnom konaní.
4. Nosiť do priestorov školy na vyučovací proces a mimoškolskú činnosť mobilné
telefóny v zmysle zákona 245/2008 Z.z. školský zákon a Vyhlášky MŠ SR č.
320/2008 Z.z. o základnej škole.
Ak žiak používa mobilný telefón v rozpore s týmto zákonom, vyučujúci mu zoberie
mobilný telefón a urobí záznam v klasifikačnom zázname a v žiackej knižke.
Mobilný telefón odovzdá triednemu učiteľovi. Žiakovi mobilný telefón bude vrátený
len prostredníctvom zákonného zástupcu cez triedneho učiteľa, kde sa spíše
záznam z pohovoru so zákonným zástupcom. V prípade opakovaného
nerešpektovania daného zákona o zákaze nosenia a používania mobilných
telefónov v škole bude to postúpené orgánom činným v trestnom konaní na
priestupkové šetrenie.
V prípade, že žiak musí byť počas prestávok zo závažných rodinných alebo
zdravotných dôvodov telefonicky dostupný o to písomne alebo ústne požiada
zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa. Triedny učiteľ po vzájomnej konzultácii
so zákonným zástupcom žiaka zváži závažnosť požiadavky, aby žiakovi bol
mobilný telefón do konca vyučovania daného dňa ponechaný. Nerešpektovanie
tohto zákona sa považuje za závažné porušenie vnútorného školského poriadku a
bude potrestané zníženou známkou zo správania.
Škola za stratu alebo poškodenie žiakovho mobilného telefónu nenesie
zodpovednosť.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o ZŠ podľa § 20 ods. 7 a rozhodnutia
pedagogickej rady nesmie žiak používať mobilný telefón počas vyučovania, t.j. ani
cez prestávku, ktorá je súčasťou vyučovania. Žiak si mobilný telefón do školy
vôbec neprinesie. Žiak môže mobilný telefón použiť v odôvodnených prípadoch so
súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa školy
na nevyhnutný a neodkladný kontakt s rodičom.
Porušenie tohto bodu školského poriadku bude hodnotené ako závažné porušenie
poriadku školy pre žiakov a klasifikované zníženou známkou zo správania.
5. Žiakom sa ďalej zakazuje používať mobilné telefóny ako fotoaparáty, videokamery
a nahrávače a robiť akékoľvek nahrávky (vizuálne či sluchové) v budove školy a v
jej areáli. Za závažné porušenie školského poriadku sa bude považovať aj
nahrávanie simulovaných či skutočných bitiek resp. akýchkoľvek iných situácií a
ich rozposielanie na iné mobilné telefóny a internetové stránky. Žiak školy nesmie
mať vo svojom mobile žiadne fotografie alebo nahrávky s erotickým alebo
pornografickým obsahom, ukazovať ich iným žiakom školy resp. odosielať takéto
zakázané zábery iným žiakom školy. Porušenie týchto bodov školského poriadku
bude taktiež hodnotené ako závažné porušenie a klasifikované zníženou známkou
zo správania.
6. Počas vyučovacej hodiny nie je dovolené používať walkmany, CD prehrávače, MP3
prehrávače, i-pod-y a iné prístroje na počúvanie zvukového a obrazového

záznamu. Ak žiak poruší toto pravidlo, vyučujúci postupuje podobne ako v prípade
mobilného telefónu.
7. Nosiť do školy cenné predmety, nákladné odevy a obuv (v cene presahujúcej
možnú základnú poisťovaciu sumu), väčší obnos peňazí. (V prípade nevyhnutnosti
cenné predmety, väčší obnos peňazí žiak odloží u triedneho učiteľa resp. na
sekretariáte školy).
8. V čase vyučovania opustiť budovu školy. Opustiť priestory školy môže žiak iba so
súhlasom triedneho učiteľa, prípadne iného pedagóga, ktorý je poverený
zastupovaním neprítomného triedneho učiteľa v sprievode svojho zákonného
zástupcu.
9. Prinášať do školy alebo školských priestorov veci ohrozujúce život a zdravie, veci
nebezpečné – zbrane, nože, výbušniny a iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce
predmety, živé zvieratá a predmety rušiace alebo rozptyľujúce pozornosť žiakov a
učiteľov (walkmany, MP3, rádiomagnetofóny, hudobné nástroje, karty a pod.)
10. Vstupovať do zborovne, kabinetov a ostatných administratívnych miestností školy
bez povolenia a prítomnosti vyučujúcich.
11. Vstupovať do priestorov odborných učební, telocvične, pokiaľ v nich nemajú v tom
čase vyučovanie.
12. Svojvoľne presúvať zariadenia, nábytok a iné predmety z miestností a
spoločných priestorov.
13. Brať mimo školy školský majetok - prístroje, pomôcky a iné predmety bez súhlasu
riaditeľa školy.
14. Vykláňať sa z okien, zdržiavať sa pri nich počas vetrania, vykrikovať, vyhadzovať z
nich akékoľvek predmety a odpadky, vysedávať na nich a otvárať ich bez
zabezpečenia.
15. Manipulovať so žalúziami. Obsluhuje ich žiak, určený triednym učiteľom.
Manipulovať s ventilmi na radiátoroch. Obsluhuje ich personál školy, ktorý je
poverený v rámci pracovných úloh a v prípade nevyhnutnosti aj triedny učiteľ.
16. Vykláňať sa zo zábradlia na schodištiach, šmýkať sa po nich, sadať na nich,
vysedávať na schodoch, radiátoroch, podlahách a parapetných doskách.
17. Zdržiavať sa po skončení vyučovania v priestoroch školy bez dozoru pedagogických
zamestnancov
18. Jesť počas vyučovacích hodín, s výnimkou vážnych zdravotných dôvodov udelenou
triednym učiteľom po konzultácii so zákonným zástupcom a na základe lekárskeho
odporúčania.
19. Prijímať návštevy v škole s výnimkou rodičov a súrodencov, ale len počas
prestávok v nevyhnutných prípadoch.
20. Prezentovať hnutia, ktoré sú v rozpore s morálkou (oblečením, gestami, symbolmi,
správaním a akýmkoľvek iným spôsobom).

21. Používať vulgárne výrazy a vulgárne sa vyjadrovať v škole, na akciách
organizovaných školou, na oficiálnych aj neoficiálnych webových stránkach školy,
ako aj na stránkach triednych kolektívov EGJT. Vulgárne sa vyjadrovať v škole, ako
aj mimo nej.
22. Správať sa takým spôsobom, ktorý znižuje ľudskú dôstojnosť a vzbudzuje
pohoršenie.
23. Nosiť symboly vyjadrujúce rasizmus, antisemitizmus a iné znaky intolerancie.
Nedodržiavanie týchto pokynov bude posudzované ako porušenie vnútorného
poriadku školy a podľa závažnosti a opakovania previnení potrestané pokarhaním,
zníženým stupňom zo správania, prípadne oznámené a riešené v spolupráci s
orgánmi činnými v trestnom konaní.
24. Opustiť počas vyučovania a prestávok bez súhlasu triedneho učiteľa alebo
vyučujúceho daného predmetu areál školy.
25. Obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy alebo mimo nej.
26. Vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom
vyučovania.
27. Našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo používať
nedovolené pomôcky a informačné pramene.
28. Znečisťovať steny a ničiť zariadenia učební a ostatných priestorov školy,
manipulovať s vecami zabezpečujúcim ochranu budovy školy a majetok školy.

Článok 7
Dochádzka žiaka do školy
1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín.
Povinne
sa
zúčastňuje činnosti, ktoré organizuje škola v čase riadneho
vyučovania.
2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do ŠKD, na nepovinné predmety a záujmové krúžky,
ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD, do záujmových
krúžkov a účasť na vyučovaní nepovinných predmetov povinná.
3. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie a inú činnosť organizovanú školou včas,
čisto a hygienicky upravení, v primeranom slušnom oblečení, primerané veku bez
výstredností v úprave zovňajška, výstredností v oblečení, v úprave vlasov (farbenie
vlasov, veku neprimerané účesy, lakovanie nechtov, make-up, ozdoby – náušnice,
reťaze, pirsing a pod.) , kde môže dôjsť k úrazu.
4. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú ich pozornosť a
pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie, taktiež ich
mravný a osobnostný vývin – ako sú zbrane, cigarety, zápalky, zapaľovače,
alkoholické nápoje, omamné látky, drogy, rôzne zábavné hry, volkmeny, CDprehrávače, pornočasopisy, pyrotechniku, mobilné telefóny, hračky a pod. Ak sa to
stane, učiteľ odoberie vec žiakovi a vráti ju rodičom žiaka prostredníctvom

triedneho učiteľa a podľa závažnosti budú žiakovi navrhované výchovné opatrenia
a považuje sa to za hrubé porušenie školského poriadku.
5. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Podobne
nie je prípustné do školy nosiť väčšie sumy peňazí, klenoty a ďalšie osobitne
cenné predmety. Ak to žiak má, nosí to na vlastnú zodpovednosť a tieto veci
nepodliehajú do poistnej udalosti.
6. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické
potreby (uterák, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky a iné nevyhnutné
osobné hygienické potreby).
7. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom
nariadenom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov,
mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo
pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach.
8. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou
formou:
- z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho;
- na jeden a dva dni od triedneho učiteľa;
- na viac ako dva dni od riaditeľa školy.
9. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu
učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín.
10. Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne prostredníctvom
žiackej knižky a lekárskym potvrdením.
11. Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v triednej knihe.
Za tri bezdôvodne neskoré príchody na vyučovanie má žiak 1 neospravedlnenú
hodinu.
Za neospravedlnené hodiny bude žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená
známka zo správania, alebo škola môže oznámiť rodičom žiaka na priestupkové
oddelenie okresného úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre zanedbávanie
povinnej školskej dochádzky.
Neskorý bezdôvodný príchod na 1. vyučovaciu hodinu je vážnym porušením
Vnútorného poriadku žiakov ZŠ. Je dôvodom na výchovné opatrenia v súlade
s klasifikačným poriadkom :
· 1 - 2 neskoré príchody - napomenutie triednym učiteľom;
· 3 - 4 neskoré príchody - pokarhanie triednym učiteľom so zápisom v tr. výkaze;
· 5 - 9 neskorých príchodov - pokarhanie riaditeľkou ZŠ so zápisom v tr. výkaze;
· 10 a viac neskorých príchodov - znížená známka zo správania na 2. stupeň;
· sústavné neskoré príchody - rieši pedagogická rada posúdením
dôvodov a návrhom zníženej známky zo správania;
Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak potrestaný výchovným opatrením a
podaním oznámenia na rodičov na priestupkové oddelenie okresného úradu práce
sociálnych vecí a rodiny pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a zároveň
hodnotený na konci klasifikačného obdobia zníženou známkou zo správania.
Postup:
a) Za 1 – 4 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy
návrh na pokarhanie od triedneho učiteľa;

b) Za 5 – 9 neospravedlnených hodín (t.j. viac ako jeden vyučovací deň) podáva
riaditeľ školy návrh na pokarhanie od riaditeľa školy;
c) Za 10 – 25 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2
(uspokojivé) zo správania;
d) Za 26 – 60 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 3 (menej
uspokojivé) zo správania;
e) Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje žiakovi triedny učiteľ stupeň 4
(neuspokojivé) zo správania;
12. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v
rodine, pre nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
13. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný riadne ospravedlniť hodnoverným
dokladom alebo písomným ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka. Ak
neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak
potvrdenie od lekára. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní
na základe písomného ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom a
lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny
učiteľ vyžadovať potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie.
14. Pre žiakov všetkých ročníkov sa vyučovanie končí podľa rozvrhu hodín.
15. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada
jeho zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania. Z rodinných dôvodov bude
absencia ospravedlnená 1 deň za každý štvrťrok.
16. Ak ochorie žiak / alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva, alebo je v
trvalom styku / na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi to neodkladne jeho
zákonný zástupca triednemu učiteľovi.
17. Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 25 % a viac z odučených hodín za
klasifikačné obdobie, bude na návrh vyučujúceho na základe výsledku
komisionálnej skúšky klasifikovaný v náhradnom termíne.
18. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný oznámiť
triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti najneskôr do 24 hodín. Pri návrate na
vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi
ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom.
19. Ak triedny učiteľ neuzná dôvody neprítomnosti alebo spôsob jej ospravedlnenia,
hodiny sa považujú za neospravedlnené.
20.

Za neospravedlnenú absenciu riaditeľ školy žiakovi uloží na návrh triedneho
učiteľa po prerokovaní v pedagogickej rade výchovné opatrenie alebo zníženú
známku zo správania.

21. Ak má žiak zdravotné problémy dlhodobého charakteru, ktoré obmedzujú alebo
znemožňujú jeho pohybovú aktivitu na hodinách telesnej výchovy, môže požiadať
o úplné alebo čiastočné oslobodenie od telesnej výchovy. Žiadosť zákonného
zástupcu spolu s lekárskym nálezom je potrebné adresovať riaditeľovi školy,
ktorý vydá príslušné rozhodnutie. Žiak, ktorý je čiastočne oslobodený od telesnej
výchovy, nie je oslobodený od účasti na vyučovaní telesnej výchovy.
22. V prípade náhlej zdravotnej indisponovanosti žiaka oznámi triedny učiteľ túto
skutočnosť zákonnému zástupcovi. V záujme ochrany zdravia nemôže žiak
opustiť areál školy bez sprievodu zákonného zástupcu.

23. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne,
včas, čisto a primerane oblečený a upravený.
24. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada
jeho zákonný zástupca písomne buď do žiackej knižky resp. na iné tlačivo o
uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ svojím podpisom uvoľnenie potvrdí.
25. Na jednu vyučovaciu hodinu uvoľňuje žiaka vyučujúci, uvoľnenie potvrdí svojím
podpisom do žiackej knižky. Na jeden deň uvoľňuje triedny učiteľ so zápisom v
žiackej knižke, na viac dní uvoľňuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu žiaka. Žiak je povinný oznámiť schválené viacdňové
uvoľnenie triednemu učiteľovi.
26. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný
zástupca je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti telefonicky alebo e-mailom
ráno najneskôr do 10,00 hod. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť
triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom.
Žiak tak urobí najneskôr do 3 dní. Po tomto termíne sa písomné ospravedlnenie
neakceptuje a hodiny sa počítajú ako neospravedlnené.
27. Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako dva dni, predloží žiak aj potvrdenie
lekára v žiackej knižke alebo na lekárskom tlačive. Triedny učiteľ môže žiadať
potvrdenie od lekára i za kratšie obdobie, aj po každej krátkodobej návšteve
lekára, na ktorú ho triedny učiteľ uvoľnil.
28.

Ak žiak ani zákonný zástupca do troch dní neoznámia dôvod neprítomnosti v
škole, triedny učiteľ ich k tomu vyzve písomne.

29. Ak učiteľ nemá možnosť žiaka v danom klasifikačnom období vyskúšať
a klasifikovať z dôvodu vysokého podielu vymeškaných hodín, môže učiteľ
vyargumentovať, prečo nemohol žiaka hodnotiť a klasifikovať a
podať návrh
klasifikovať žiaka na základe vykonania komisionálnej skúšky v náhradnom
termíne.
30. Žiak, ktorý
bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu
skúšku
a neospravedlní sa do 3 dní, sa ( s výnimkou komisionálnej skúšky z dôvodu
pochybnosti o správnosti klasifikácie) klasifikuje z daného vyučovacieho
predmetu stupňom prospechu nedostatočný.
31. Rodič, prípadne zákonný zástupca žiaka môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka
počas školského roka maximálne 1 týždeň (5 prac. dní) neúčasti žiaka na
vyučovaní. Jednotlivé dni sa sčítavajú.
32. Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7,30 hod., aby 10 minút pred začatím prvej
vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami.
Na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5
minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Do budovy vstupujú so súhlasom
dozor konajúceho učiteľa. Po ukončení vyučovania ich vyučujúci odprevadí do
šatne, po prezutí ich vyvedie zo školskej budovy.
33. Budova školy sa ráno uzavrie o 7,55 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, budú
do školskej budovy vpustení dozor konajúcim učiteľom cez prestávky medzi
vyučovacími hodinami.

34. Do školskej budovy žiaci vchádzajú výlučne hlavným vchodom.
35. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ( okrem žiakov navštevujúcich ŠKD), ako je
stanovený začiatok vyučovania, nesmú sa zdržiavať v budove ani v areáli školy,
ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľ školy.
36. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa do
pridelenej šatne, kde si odloží obuv a vrchný odev na označený vešiak, prezuje sa
do zdravotne vyhovujúcich prezúvok a uloží si topánky do vzdušného vrecúška,
resp. iného hygienického obalu. Používa iba také prezuvky, ktorých podrážka
nezanecháva šmuhy a nepoškodzuje podlahovú krytinu v budove školy. Vonkajší
odev (kabát, vetrovka) musí byť zavesený na vešiaku, ktorý si žiak označený
menom donesie na začiatku školského roka.
37.

Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať mimo
pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejty, kolieskové
korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch, ako aj
vodiť psov a iné zvieratá do areálu školy.

38.

Zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania. Na popoludňajšie
vyučovanie, čaká v šatni alebo vo vestibule, prípadne podľa dohovoru s
vyučujúcim. Žiak sa v škole dlhšie zdržiava len v prípade, ak sa stravuje v
školskom stravovacom zariadení (ďalej ŠSZ), zostáva v školskom klube detí
(ďalej ŠKD) alebo má popoludňajšie vyučovanie.

39. Ak žiak opustí školu a vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie
triedneho učiteľa (ďalej TU), v prípade jeho neprítomnosti požiada o uvoľnenie
vyučujúceho príslušného predmetu. Opustiť budovu môže len na základe
písomného požiadania zákonného zástupcu, telefonického požiadania zákonného
zástupcu. Zákonný zástupca si vyzdvihne žiaka osobne alebo poverenou
dospelou osobou. V prípade, že žiaka si zákonný zástupca osobne nevyzdvihne
musí to napísať do písomného vyjadrenia o uvoľnenie, že žiak môže opustiť
vyučovanie a budovu školy bez osobného sprievodu rodičov – zákonného
zástupcu.
40. Za každú neúčasť na vyučovaní je žiak ihneď po príchode do školy povinný
predložiť ospravedlnenie v žiackej knižke (ďalej ŢK), prípadne písomné
ospravedlnenie od rodičov (zákonných zástupcov dieťaťa) na papieri formátu
najmenej A5.
41. Ak má učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo rodičia porušujú povinnosť
školskej dochádzky, môže trvať na tom, aby žiak priniesol lekárske osvedčenie
alebo iný hodnoverný doklad.

Článok 8
Povinnosti žiaka pri príchode do školy
1. Žiak prichádza do školy včas. Do budovy školy sa vpúšťa o 7,30 hod. podľa
pokynov dozor konajúceho učiteľa.

2. Po vstupe do školskej budovy sú žiaci povinní sa prezuť do hygienicky vhodných
prezuviek, na čo im slúžia pridelené skrine na topánky a odev, ktoré si musia
uzamknúť ešte pred prvou vyučovacou hodinou.
Žiak zaujme svoje miesto v triede po prvom zvonení o 7,50 a pripraví sa na
vyučovanie.
3. Pre dodržanie bezpečnosti a hygienických zásad žiak musí mať vhodné prezuvky.
Za prezuvky nie je dovolené používať – botasky, resp. inú športovú obuv, topánky
s vysokým opätkom, umelohmotné šľapky a obuv s čiernou podrážkou.
Obuv – prezuvky sú vložené do igelitovej tašky resp. plateného a iného pevného
vrecka.
4. Na nultú hodinu a na popoludňajšie vyučovanie prichádza žiak 10 minút pred jeho
začiatkom. Žiaci čakajú na vyučujúceho pred budovu školy alebo na mieste, ktoré
im určí učiteľ.
5. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase
určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.
6. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovená doba, sa nesmú zdržovať
v budove školy. Pri zlom počasí sa môže zdržovať na lavičkách pri jedálni školy,
alebo v medzi - dverovom priestore hlavného vchodu.
7. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a
u triedneho učiteľa.

Článok 9
Pravidlá správania sa žiaka na vyučovacích hodinách
1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne
pripravený, so žiackou knižkou, všetkými učebnicami a školskými potrebami,
ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak
pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v školskej taške, ktorá je zavesená alebo
uložená vedľa lavice z vnútornej strany.
2. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie počas vyučovania
svojvoľne meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný
vyučujúci.
3. Na začiatku denného vyučovania je každý žiak po prvom zvonení na svojom
mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na mieste určenom podľa
zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z
triedy po ukončení hodiny, pozdraví sa postavením.
5.

Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými
potrebami a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu
hodinu si nosí žiak žiacku knižku. Každý žiak má svoje veci označené menom.

6. Žiak pri prvom zazvonení o 7,50 pripraví si všetky potrebné pomôcky na
celodenné vyučovania a na prvú vyučovaciu hodinu. Pred hodinou TV, PV, VV,
CH, F, Bi sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru.
7.

Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede
spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. Žiak na
vyučovaní zachováva úplný pokoj a poriadok, plní stanovené úlohy, príkazy,
ktoré sú požadované od vyučujúceho na príslušnej vyučovacej hodine. Sleduje
odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje.

8.

Ak chce žiak odpovedať, hovoriť, niečo sa opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.
Zakazuje sa našepkávať, odpisovať, opravovať odpovede žiakov vykrikovaním a
komentovaním bez učiteľovho dovolenia, zasahovať do odpovedí žiakov a
vyrušovať akýmkoľvek spôsobom spolužiakov a vyučujúceho.

9. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa
vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod svojej
nepripravenosti. Domáce úlohy si žiaci vypracúvajú doma a neodpisujú ich
v škole.
10. Žiak smie opustiť triedu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
Triedu, učebňu alebo ihrisko, vyučovanie môže žiak opustiť len s dovolením a
súhlasom učiteľa, triedneho učiteľa. Prísne sa zakazuje žiakom svojvoľne
opúšťať areál školy počas prestávok, vyučovania a odchádzať domov, do
obchodu a pod., či už cez hlavnú bránu alebo vyskakovaním z okien na
prízemí.
11. Žiak udržiava svoje miesto v triede alebo odbornej učebni v čistote a poriadku. V
triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovať čistotu,
udržiavať poriadok, chrániť školský majetok, šetriť učebnice, učebné pomôcky,
školské zariadenia, školskú budovu i ostatný školský majetok.
Ak žiak z nedbanlivosti, alebo úmyselne poškodí školský majetok (aj iný
majetok), jeho rodičia alebo zákonný zástupcovia sú povinní škodu nahradiť. Ak
sa nenájde vinník, opravu a všetky náklady nahradí kolektív triedy.
12. Manipulovať s oblokmi, závesmi, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou
smú žiaci len so súhlasom učiteľa.
13. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a
akékoľvek predmety.
14. Vo vyučovacom čase sa žiakom zakazuje vychádzať na chodbu.
15. Žiak nenosí na vyučovanie predmety, ktoré na vyučovanie nepotrebuje. Ak
vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie. Zákonný zástupca si
vyzdvihne odobraté predmety u triedneho učiteľa žiaka. Klenoty a väčšie sumy
peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola
nebude robiť žiadne opatrenia.
16. Po skončení hodiny zostávajú žiaci na svojom mieste a vychádzajú z triedy len s
dovolením učiteľa.
17. Pred odchodom z triedy sú žiaci povinní usporiadať svoje pracovné miesto.

18.

Žiaci, ktorí vynechali čo i len jednu vyučovaciu hodinu, sú povinní priniesť
potvrdenie od lekára, alebo písomné vysvetlenie o neprítomnosti, ktoré je
podpísané rodičmi.

19. Ak si žiak do školy neprinesie žiacku knižku, zapíše sa to do „Poznámok k práci
v Klasifikačnom zázname. Ak si zabudne ŢK 10 x za polrok, môže mu triedny
učiteľ udeliť alebo navrhnúť niektoré výchovné opatrenie. Ak si žiak zabúda ŢK
viac ako 10 x za polrok, môže mu byť navrhnutá znížená známka zo správania.
20. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejších dôvodov neprinesie pomôcky
na vyučovanie, môže mu byť taktiež udelené niektoré z výchovných opatrení.
21.

V prípade, že žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť 2 dni – prinesie
ospravedlnenie od rodičov v ŽK. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako 2 dni, musí
vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára.

22. Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na
ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate s
príslušným učiteľom, ktorý má na starosti poistenie žiakov a ten vykoná ďalšie
opatrenia. Ak žiak zistí stratu svojej veci oznámi to triednemu učiteľov, ktorý
urobí ďalšie opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakov škodu
poisťovňa.
23. Žiakom je zakázané nosiť do školy alebo na činnosti organizované školou veci
ohrozujúce život, či zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť
ostatných žiakov pri vyučovaní.
24. Žiaci počas vyučovania majú zakázané mať mobilné telefóny. V prípade
nerešpektovania tohto zákazu učiteľ telefón žiakovi odoberie a zákonný
zástupca žiaka si vyzdvihne telefón u triedneho učiteľa, ktorý upozorní
zákonného zástupcu na porušenie vnútorného poriadku školy žiakom.
25. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia povstaním a sadnú si až
na pokyn učiteľa. Pri jej odchode žiaci taktiež pozdravia povstaním. Na
hodinách telesnej výchovy, pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia, v
laboratóriách a dielňach podľa možnosti zdravia povstaním alebo slovne.
26.

Pri vstupe dospelej osoby do triedy zdraví sa pozdravom „Dobrý deň“, pri
odchode „Dovidenia“.

27. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho
učiteľa.
28. Žiaci sa nesmú naháňať po triede, ničiť školský majetok, nábytok, steny školskej
budovy, okná, dvere a učebné pomôcky.
29. Na školských akciách dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho učiteľa a ostatných
pedagogických zamestnancov. Žiaci dodržiavajú určené termíny miesta a času
sústredenia.
30. Do pracovne riaditeľa školy vstupuje žiak po predchádzajúcom ohlásení na
sekretariáte školy.

31. Do zborovne a kabinetov žiak vstupuje len na výslovné pozvanie učiteľa.
32. Žiakom nie sú dovolené cudzie návštevy počas vyučovania (prestávky), inými
žiakmi, či už ide o príbuzných, kamarátov, známych.
33. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané
fajčiť, používať alkoholické nápoje, používať a šíriť legálne i nelegálne drogy
a iné zdraviu škodlivé látky.

Článok 10
Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do odborných učební
1. Malé prestávky sú 10 minútové, počas ktorých žiak zostáva v triede. Prestávky
sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie
WC, vykonanie osobnej hygieny.
Cez malé prestávky žiaci neopúšťajú triedu.
2. Počas veľkej prestávky, ktorá je medzi 2. a 3. vyučovacou hodinou v trvaní 20
minút sa žiak zdržuje v triede alebo na chodbe, kde sa voľne pohybuje, ale
dodržiava pokyny dozor konajúceho učiteľa. Žiak počas veľkej prestávky
desiatuje v triede. Pri prvom zvonení o 9,50 žiak zaujme svoje miesto a pripraví
sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
Žiaci nesmú svojvoľne opustiť počas veľkej desiatovej alebo obedňajšej
prestávky budovu školy a zdržiavať sa na chodbách.
3. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov na odpadky. Je zakázané
rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís,
pisoárov a umývadiel.
4. Dvere na triedach počas prestávok sú otvorené, aby dozor konajúci učiteľ mohol
žiakov v triedach kontrolovať.
5. Žiaci nesmú počas prestávok opúšťať areál školy a odchádzať do obchodu,
domov a pod.
6. Žiaci sa nesmú po chodbách, schodoch a WC naháňať, behať a šmýkať sa. Nie
je dovolené vešať sa na kľučky dvier, vešiaky, búchať dverami a pod. Každý
žiak zatvára dvere pokojne, bez hluku. Pri zatváraní ich musí pridržať.
7. Počas veľkej prestávky si žiaci môžu v škole zakúpiť džúsy, mlieko, jogurty v
určenom priestore.
8. Prechod žiakov z učebne do učebne zabezpečujú vyučujúci príslušného
predmetu.
9. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, telocvični, vezmú si potrebné
veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky (3 min.) presunú pred odbornú
učebňu alebo telocvičňu.
10. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, iné odpadky
a pokrikovať na okoloidúcich po verejnej komunikácii.

11. Zakazuje sa znečisťovať záchody. Po odchode zo záchodu je žiak povinný
spláchnuť, zhasnúť svetlo a zatvoriť dvere.
12. Žiaci počas prestávok nevstupujú do zborovne, kabinetu a bezdôvodne
nevyrušujú učiteľov.
13. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky.
14. Žiak pri stretnutí s dospelým človekom v priestoroch školy (voči pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkom a ostatným návštevníkom školy) sa správa
slušne, pozdraví sa, je ohľaduplný a zdvorilý.
15. Žiaci pri pohybe v priestoroch školy nesmú používať žiadne prikrývky hláv
(šatky, šiltovky, klobúky a pod.), sú povinní rešpektovať zásady slušného
správania.
16. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si
navzájom. Nedodržanie týchto zásad sa bude postihovať výchovnými
opatreniami a trestnoprávnymi opatreniami zákonných zástupcov a rodičov
žiakov.
17. Cez prestávky žiak trávi čas oddychu podľa vlastného uváženia a potreby - v
triede, prechádzaním na chodbe, nákupom desiaty. Nesmie sa zbytočne
zdržiavať v šatniach, vestibule, nevychádza v prezuvkách z budovy ZŠ.
18. Na vybavovanie administratívnych záležitostí využíva žiak len úradné hodiny
p. tajomníčky a p. výchovnej poradkyne a rešpektuje pokladničné hodiny.

Článok 11
Pravidlá správania sa žiakov pri odchode zo školy
1. Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí
si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a zasunie
stoličku do košov v lavici alebo šetrne vyloží stoličku na lavicu. Pred odchodom
z triedy – učebne, šatne žiak zanechá svoje miesto upravené podľa pokynov
učiteľa.
2. Na pokyn vyučujúceho týždenníci zatvoria okná, zotrú tabuľu, vypnú svetlo,
zdvihnú stoličku na katedru a skontrolujú, či je v triede všetko v poriadku. Po
odchode žiakov z triedy vyučujúci triedu skontroluje, zamkne a kľúč odovzdá do
zborovne učiteľov.
3. Žiaci sa pred odchodom z triedy na pokyn učiteľa zoradia do dvojstupu. Pod
vedením vyučujúceho v triede opúšťajú triedu, idú na chodbu, kde sa presunú k
skrinkách na odevy a potom k skrinkám na prezúvanie a po prezutí a oblečení
opúšťajú v tichosti budovu školy.
4. Ak majú žiaci poslednú hodinu v telocvični alebo v odbornej učebni, dajú triedu
do poriadku pred odchodom do telocvične alebo odbornej učebne a vezmú si

všetky veci so sebou. V tomto prípade vyučujúci predposlednej hodiny triedu
skontroluje, zamkne a kľúč od triedy odovzdá do zborovne učiteľov.
5. Pri odchode zo školy po ceste majú žiaci zachovávať poriadok a pokoj, správajú
sa slušne v zmysle školského poriadku.
6. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove
školy nie je dovolené a prísne zakázané.
7. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v šatni pri ŠJ a disciplinovane
čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania.
Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní sa
žiak oblečie a odchádza disciplinovane a slušne domov.
8. V učebniach, šatniach po ukončení vyučovania nesmie žiak zanechávať osobné
veci (mimo prezuviek, úboru na TV v uzamknutej skrinke) a pomôcky.
9. Zo ŠKD môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča, v ostatných
prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi osobne.
10. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť len so súhlasom učiteľa domov. Miesto
rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov
domov.

Článok 12
Pravidlá správania sa žiakov mimo školy
1. Každý žiak sa správa aj mimo školy (doma, na ulici vo verejných dopravných
prostriedkoch, kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatiach a
pod.) vzorne a slušne. Žiak je hodnotený aj podľa správania sa mimo školy.
2. Žiak sa nesmie zdržiavať vo verejných reštauračných a pohostinských
zariadeniach, vo večerných hodinách nesmie navštevovať rôzne druhy
zábavných podnikov (bary, discokluby, tanečné zábavy a pod.).
Žiak sa taktiež nesmie zdržiavať vo večerných hodinách stanovených
Ministerstvo školstva SR mimo svojho domova. (Čas je stanovený – letný čas
21,00 hod, zimný čas 20,00 hod.).
Vo večerných hodinách sa nezdržiavajte bez dozoru na verejných, kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.
– 4. roč. v zimnom období (november- marec) od 19.00 hod.; v letnom období
(apríl – október) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. roč. v zimnom období od 20.00
hod.; v letnom období od 21.00 hod.
Vo výnimočných prípadoch žiak môže sa zdržiavať vo verejných reštauračných
a pohostinských zariadeniach vo večerných hodinách len v sprievode rodičov,
zákonných zástupcov z dôvodu rodinných osláv a pod.
3. Žiak sa môže zúčastňovať kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a
pod. vo večerných hodinách len s sprievodom rodičov, resp. zákonných
zástupcov, alebo ním poverených dospelých osôb.

4. Návšteva podnikov verejného stravovania bez sprievodu zástupcu žiaka, alebo
ním poverenej osoby, sa žiakom povoľuje len v dennom čase, ak sa potrebujú
najesť alebo vypiť si nealkoholický nápoj.
5. Žiak sa môže zúčastniť na filmových, divadelných predstaveniach a iných
kultúrnych alebo zábavných programoch, ak sú prístupné školskej mládeži. Vo
večerných hodinách sa zúčastňuje tak, ako to uvádza bod č. 3.
6. Žiak môže účinkovať opakovane v divadle, vo filme, v televízii alebo iných
obdobných verejných vystúpeniach, ktoré neorganizuje škola, len so súhlasom
riaditeľa školy.
7. Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania. Nepoškodzuje
verejný a súkromný majetok.
8. K spolužiakom, rovesníkom a iným osobám sa správa kamarátsky, nevyvoláva
hádky a bitky, nevyjadruje sa hrubo.
9. Žiak je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, uvoľní im cestu a miesto v
dopravných prostriedkoch.
10. Žiak sa nesmie dopustiť žiadnej trestnej činnosti.
11. Mimoškolská činnosť žiaka nesmie byť na úkor vyučovania.
12. Žiaci sú povinní dodržiavať zásady spoločenského správania, vystupovať proti
nemorálnemu a protispoločenskému počínaniu.
13. Na školských výletoch, exkurziách, kultúrnych, športových podujatiach mimo
školy sa správajte slušne, spôsobom, ktorým budete robiť dobré meno svojej
škole.
14. Úctivo a zdvorilo sa správajte nielen k svojim rodičom, priateľom na verejnosti a
mimo školu, ale aj k pedagógom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí
ich slušne pozdraví.
15. Vyjadrujte sa slušne, vulgárne výrazy nepoužívajte v škole ani mimo nej.
16. Je pozorní k starším ľuďom, k chorým a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných
prostriedkoch.
17. Chráni svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici,
dodržiavajte dopravné predpisy, nerozhadzujte papiere a odpadky, neničí zeleň.
18. Ako žiaci ZŠ môžu navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.
19. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je
takisto zakázané!

Článok 13
Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie
učební, sociálnych zariadení a chodieb
1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.
Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak
povinný v plnej miere a výške uhradiť prostredníctvom rodičov- zákonných
zástupcov.
Ak sa vinník nezistí, ak poškodenie zaviní väčší počet žiakov a nie je možné
určiť mieru zavinenia, uhradí sa škoda kolektívne a to pomerným výpočtom
finančnej čiastky na počet žiakov, ktorí škodu spôsobili.
2. Každý žiak je povinný mať učebnice riadne zabalené. Ak žiak počas školského
roka poškodí učebnicu o viac ako 20%, musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratí,
musí ju zaplatiť ako novú.
3. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne,
nástenky a sústavnú kontrolu žiackeho nábytku a ostatného inventáru učebne.

Článok 14
Starostlivosť o zovňajšok
1. Žiak chodí do školy a na všetky činnosti organizované školou čistý, starostlivo
a vkusne upravený, bez výstrednosti a nápadnej úpravy. Oblečenie, doplnky a
úprava zovňajšku, ktoré nezodpovedajú bezpečnostným alebo hygienickým
normám alebo rozptyľujú pozornosť žiakov a narúšajú vyučovací proces, sa
budú posudzovať ako porušenie školského poriadku.
2. Zo zdravotných a estetických dôvodov nie je dovolené nosiť tepláky, tenisky
alebo inú športovú obuv určenú na telesnú výchovu počas vyučovania. Žiak sa
prezúva do zdravotne vyhovujúcich prezuviek s bledou podrážkou.
3. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie a inú činnosť organizovanú školou
včas, čisto a hygienicky upravení, v primeranom slušnom oblečení, primerané
veku bez výstredností v úprave zovňajška, výstredností v oblečení, v úprave
vlasov (farbenie vlasov, veku neprimerané účesy, lakovanie nechtov, make-up,
ozdoby – náušnice, reťaze, pirsing a pod. , kde môže dôjsť k úrazu).
4. Na hodiny telesnej výchovy žiak nosí vhodný športový úbor a športovú obuv.
Na vyučovanie - na laboratórne cvičenia sa žiak oblieka podľa pokynov
vyučujúcich príslušných predmetov. Ak je žiakovi doporučený ochranný odev a
žiak ho nepoužije, sám si zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne na oblečení a
na zdraví.

Článok 15
Stravovanie v školskej jedálni
1. Každý žiak, ktorý sa chce stravovať v školskej reštaurácii, je povinný zakúpiť si
obed vo výške, ako stanovuje VZN Mesta Spišská Nová Ves. Obed môže
odobrať po zaplatení formou šeku alebo prevodom vždy do 5 dňa v mesiaci.
2. Zákonný zástupcovia žiakov sú povinní zaplatiť stravné lístky do konca
predchádzajúceho mesiaca – najneskôr do 5 dňa v mesiaci . V prípade, že niekto
nezaplatí do daného termínu, nemá nárok na obed.
3. V jednom mesiaci môže žiak odobrať toľko hlavných jedál, koľko je pracovných
dní v mesiaci.
4. V ŠJ sa žiak správa slušne, nepredbieha sa, nenecháva na stole použitý riad a
zvyšky jedál. Ak znečistí stôl, utrie ho. Správanie žiakov v školskej jedálni
usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne a dozor konajúci učiteľ.
5. K personálu školskej jedálne sa správa slušne.
6. V prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni, môže byť tento zo
školskej jedálne vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný,
resp. podľa rozhodnutia dozor konajúceho učiteľa.
V prípade opakovaného nevhodného, hrubého správania sa porušujúceho
zásady slušného správania a stolovania v školskej jedálni môže byť žiak zo
školského stravovania vylúčený.
7.

V plnom rozsahu rešpektujú pokyny dozor konajúcich pedagogických
zamestnancov.

8. V ŠJ je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje
dozor konajúci učiteľ.
9. V jedálni a pri stole sa správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí
príbory a obrusy, ovocie konzumuje v jedálni, nevynáša ho.
10. Žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto. V prípade
znečistenia to oznámi dozor konajúcemu. Pri odchode od stola zasunie stoličku.
11. Žiak je povinný mať stravný lístok, nepodvádzať. Žiak, ktorý nemá stravný lístok
(stratil alebo zabudol), dostane obed po dohovore s vedúcou ŠJ od 13.45 –
14.00 hod.
12. Žiaci prvého stupňa obedujú od 12, 00 hod. do 13.00 hod.; druhý stupeň od 12.35
hod. do 14.00 hod.
13. Počas prestávok nevstupuje do školskej jedálne, jedálny lístok si prečítajte
vopred.

14. Po skončení vyučovania slušne, nie behom prichádza pred školskú jedáleň,
postaví sa do radu, nepredbiehajte sa, a do jedálne vstupujte len na pokyn
dozor konajúceho učiteľa.
15. V jedálni najprv zje polievku, potom konzumujte druhé jedlo. Počas stolovania
i celého pobytu v školskej jedálni sa správa kultúrne, nebehá, nevykrikujte. Pri
stole sedia vždy maximálne štyria žiaci. Celý obed skonzumujte v školskej
jedálni – snažte sa zjesť aj ovocie resp. múčnik, ak nevládzete ovocie dojesť
v školskej jedálni, nerozhadzujte šupky z neho po celom okolí školy.
16. Povinnosťou žiaka v hmotnej núdzi je v prípade neprítomnosti v škole
z akýchkoľvek dôvodov odhlásiť sa z obedov.
17. V prípade vopred známej neprítomnosti sa žiak odhlási osobne, v prípade
náhleho ochorenia odhlási žiaka rodič telefonicky alebo osobne a prihlási ho po
uplynutí dôvodu neprítomnosti na tel. čísle školská jedáleň: 053 / 4466830,
V prípade, že sa nedovoláte do ŠJ odhlásiť sa môžete v kancelária školy na
telefónnom čísle 053/4426241, ktoré má žiak napísané v žiackej knižke. V prípade,
že sa táto povinnosť nesplní, porušujú sa zásady stravovania sa žiakov a žiakov
v hmotnej núdzi v školskej jedálni.
Zákonný zástupca žiaka odhlasuje svoje dieťa najneskôr do 8,00 hod. daného
dňa. Po tomto termíne odhlásenie žiaka nie je akceptované.

Článok 16
Triedna samospráva
1. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku
samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania
triedneho učiteľa.
 predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov
a o inventár triedy. Predkladá požiadavky žiakov triednemu učiteľovi
a ostatným vyučujúcim. Kontroluje prácu ostatných členov triednej
samosprávy.
 podpredseda zastupuje predsedu v neprítomnosti. 
 pokladník vyberá peniaze na vstupenky, náhrady škôd a pod.
 nástenkár sa stará o aktuálnosť nástenky.
 povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.
Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ . Medzi ich základné povinnosti patrí najmä:
 pred vyučovaním utrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby,
 na každej hodine hlásiť neprítomných žiakov,

 oznámiť po 5 minútach neprítomnosti zástupcovi riaditeľa neprítomnosť
učiteľa na vyučovacej hodine,

cez prestávku vetrať triedu,

 po skončení vyučovania utrieť tabuľu, uložiť pomôcky, zavrieť obloky,
odtiahnuť závesy a prekontrolovať uzávery vody, (Ak vznikne škoda z
neplnenia týchto povinností, musí ju týždenník uhradiť v plnom rozsahu.)
 dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosť o kvety. 

Ďalšie povinnosti týždenníkov :

































v posledný deň v týždni (spravidla v piatok ) určí triedny učiteľ na každý
týždeň pre svoju triedu dvoch týždenníkov a ich mená zapíše do triednej
knihy;
týždenníci prichádzajú do školy 15 minút pred vyučovaním, umyjú tabuľu,
vyprášia handru (priestor pri odpadkových košoch – altánok), dohliadajú
na disciplínu a poriadok v triede, zaisťujú potrebné pomôcky na
vyučovanie;
Medzi ďalšie povinnosti týždenníkov patria:
po každej vyučovacej hodine zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby
na vyučovanie;
na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov;
cez prestávky vetrajú, polievajú kvety;
po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky
uložia, zatvoria okná a skontrolujú čistotu v triede.
triedna služba dozerá, aby voda z vodovodu netiekla zbytočne, šetrí
elektrickou energiou, aby svetlá v triede nesvietili zbytočne.
triedna služba odchádza po vyučovaní z triedy posledná. Zistené závady
hlási triednemu učiteľovi v ten deň.
triedna služba musí vyžadovať od všetkých žiakov zachovávanie pravidiel
správneho správania sa a v prípade odmietnutia informuje triedneho
učiteľa alebo učiteľa, ktorý koná dozornú službu.
týždenník je povinný oznámiť riaditeľovi alebo zástupcovi školy
najneskôr 5 min. po zvonení, že trieda nemá vyučujúceho.
po skončení vyučovania popozerá služba lavice, pozbiera zabudnuté veci
a odovzdá ich triednemu učiteľovi. O zabudnutých veciach podá správu
na druhý deň žiakom.

3. Povinnosti zdravotných hliadok (zdravotníkov v triedach):








členovia zdravotných hliadok dozerajú na čistou v triede;
dbajú na dôkladné vetranie tried;
pravidelne žiakom kontrolujú hygienické potreby (vreckovka, uterák,
mydlo, toaletný papier);
vedú žiakov k tomu, aby sa starostlivo umývali ruky po použití WC, pred
každým jedlom;
kontrolujú, či sa všetci žiaci v triede prezúvajú;
poskytujú prvú pomoc spolužiakom po úrazoch a nehodách spolu so
zdravotníkom školy;
plnia ďalšie zdravotnícke úlohy, ktorými ich poverí triedny učiteľ.

Článok 17
Oslovenie a pozdravy
1. V priestoroch školy sú žiaci povinní zdraviť všetkých pedagogických a
nepedagogických zamestnancov a dospelých pozdravom: Dobré ráno, Dobrý
deň, Dovidenia.
Rovnako zdravia všetkých dospelých prítomných v budove školy bez ohľadu na
to, či ich poznajú alebo nie.

2. Pri oslovení žiak používa oslovenie „pán, pani“ a to v spojení s funkciou, ktorú
na škole daná osoba vykonáva, napr. pán riaditeľ, pán učiteľ, pán školník, pani
sekretárka a pod.
3. Žiakom sa zakazuje používať v priestoroch školy, ale aj mimo nich, vulgárne
výrazy v reči a oslovení.

Článok 18
Porušovanie zásad akademickej čestnosti
Dodržiavanie zásad akademickej čestnosti je jedným zo základných aspektov
procesu učenia a od všetkých žiakov sa očakáva ich dodržiavanie.
Povinnosťou vyučujúceho je v úvodnej hodine na začiatku školského roka
oboznámiť žiakov s postupom a systémom hodnotenia a klasifikácie predmetu v
priebehu školského roka.
1. Podvádzanie a porušenie zásad akademickej čestnosti zahŕňa:
A. plagiátorstvo, t.j. opísané alebo bez citácií použité cudzie práce publikované
napr. knižne, v periodikách, na internete a pod., pričom ich žiak vydáva za
svoje vlastné;
B. používanie alebo prechovávanie nepovolených poznámok, materiálov a
pomôcok počas skúšok a testov;
C. opisovanie prác a testov iných žiakov;
D. žiadanie, ako aj poskytovanie nepovolenej pomoci počas skúšania a testov
(opisovanie, našepkávanie);
E. prístup k otázkam a všetkým materiálom použitým na teste pred samotným
vykonaním skúšky;
F. komunikácia s inými žiakmi počas skúšky;
2. Nevypracovávanie domácich úloh a oneskorené odovzdávanie zadaní vplýva
veľmi negatívne na vzájomnú interakciu učiteľ – žiak a zásadným spôsobom
brzdí proces učenia.
3. Vyučujúci zváži príčinu nevypracovania domácej úlohy. V prípade bezdôvodného
nevypracovania určí primeranú sankciu. Ak si žiak opakovane nerobí domáce
úlohy, informuje o tom vyučujúci triedneho učiteľa a urobí zápis do triednej
knihy.
4. Ak chce mať žiak svoje zadania hodnotené lepším stupňom ako nedostatočný,
musí zadania odovzdávať v dohodnutom termíne.
a) Ak žiak bezdôvodne neodovzdal zadanie v dohodnutom termíne je jeho
zadanie hodnotené stupňom nedostatočný a stráca možnosť vypracovať
úlohu dodatočne.
b) Ak žiak neodovzdal zadanie z vážneho dôvodu, dohodne si s vyučujúcim
náhradný termín, najneskôr však do 3 dní od pôvodného termínu. Ak však
žiak zadanie neodovzdá ani po uplynutí náhradného termínu, je jeho zadanie
hodnotené stupňom nedostatočný.

c) V prípade dlhodobej absencie má žiak povinnosť odovzdať vypracované
zadanie do 5 dní po svojom návrate do školy, ak sa s vyučujúcim nedohodne
inak.

Článok 19
Taxatívne opatrenia proti šíreniu drog a iných omamných látok
v školskom prostredí
Počty mladých ľudí užívajúcich drogy za posledné roky narastajú. Zväčšuje sa
nebezpečenstvo vplyvu drog na zdravie mladého človeka, často vedúce až k smrti.
Zákaz užívať drogy a iné omamné látky máme zakotvený vo vnútornom
poriadku školy, s ktorým sú oboznámení všetci žiaci školy.
Keďže cieľom našej školy je vychovať zdravého, tvorivého, ambiciózneho
človeka, záleží nám na zdravom rozvoji každej osobnosti žiaka, na každom mladom
ľudskom živote.
S tým cieľom boli na zasadnutí PR prerokované a schválené vždy na začiatku
príslušného školského roka tieto taxatívne opatrenia proti šíreniu drog a omamných
látok v školskom prostredí:
I. Pri užívaní alkoholu a tabaku
1. Ak sa zistí, že žiak ZŠ bude piť liehové nápoje, fajčiť v budove školy a v areáli školy
v súlade s vnútorným poriadkom školy bude:
- postihnutý z n í ž e n o u z n á m k o u zo správania na stupeň 2 (uspokojivé),
resp. sa posúdia ďalšie priestupky žiaka a známka zo správania bude k tomu
prispôsobená;
- o správaní žiaka budú informovaní jeho rodičia, budú prizvaní na osobný
pohovor k riaditeľovi školy.
2. Pri opakovanom porušovaní školského poriadku v tomto bode žiak bude:
- postihnutý z n í ž e n o u z n á m k o u zo správania na stupeň 3 (menej
uspokojivé);
- o správaní žiaka budú opäť informovaní jeho rodičia, budú prizvaní na pohovor
k riaditeľovi školy.
3. Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné, t. z., že žiak bude naďalej porušovať
vnútorný poriadok školy, škola siahne po najkrajnejšom opatrení:
- z n í ž e n i e z n á m k y zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé);
- ZŠ o správaní žiaka bude informovať príslušné orgány – zriaďovateľa školy, úrad
práce sociálnych vecí a rodiny, orgány činné v trestnom konaní, sociálnu
kuratelu a pod.
Žiaci sú povinní:
podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je
dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole, školskom
zariadení alebo pri činnostiach organizovaných školou, školským zariadením (v
súlade so zákonom č. 576/2004 v zmysle neskorších zmien a doplnkov);

II. Pri užívaní nelegálnych drog
1.

Ak sa zistí, že žiak ZŠ užíva nelegálne drogy, či už v budove školy alebo mimo
školy, bude v súlade s vnútorným poriadkom školy:
- postihnutý z n í ž e n o u z n á m k o u zo správania na stupeň 2 (uspokojivé);
- o priestupku budú informovaní rodičia;
- o priestupku bude informovaná Polícia;
- o priestupku bude informovaný ošetrujúci lekár;
- o priestupku bude informované centrum protidrogovej prevencie v Spišskej
Novej Vsi, z ktorého bude zároveň poskytnutá pomoc žiakovi;
- o priestupku bude informovaný ŠÚ v Spišskej Novej Vsi, ktorému sme povinní
ihneď tieto skutočnosti hlásiť;
- o priestupku bude informovaný ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, ktorému sme
povinní ihneď tieto skutočnosti hlásiť;

2.

Pri opakovanom užívaní drog, ak nepomôžu opatrenia v bode 1, bude žiakovi:
- z n í ž e n á z n á m k a zo správania a na stupeň 3 (menej uspokojivé);
- zároveň budú informované inštitúcie uvedené v predchádzajúcom bode.

3. Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné, t. z., že žiak bude naďalej
porušovať vnútorný poriadok školy, škola siahne po najkrajnejšom opatrení:
- z n í ž e n i e z n á m k y zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a žiak bude
navrhovaný v spolupráci s inštitúciami uvedenými v predchádzajúcich bodoch
navrhovaný na pobyt v ústavných liečebných zariadeniach na liečenie
závislosti.
Žiaci sú povinní:
podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, ak je
dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole, školskom
zariadení alebo pri činnostiach organizovaných školou, školským zariadením (v
súlade so zákonom č. 576/2004 v zmysle neskorších zmien a doplnkov);
III. Pri šírení drog – distribúcia, predaj
1.

Ak sa zistí, že žiak ZŠ distribuuje drogy, bude:
- okamžite b e z p o d m i e n e č n e hlásený školou:
a) zároveň budú o priestupku informovaní rodičia;
b) príslušné orgány Polície;
c) ŠÚ a OŠMaTV – MsÚ v Spišskej Novej Vsi;
d) Centrum protidrogovej prevencie v Spišskej Novej Vsi;
e) OÚSVaR v Spišskej Novej Vsi,
ktorým je škola v zmysle Národného programu boja proti šíreniu drog tieto
skutočnosti hlásiť.

Tieto taxatívne opatrenia boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej
rady vždy na začiatku príslušného školského roka a na celoškolskom aktíve
rodičovského združenia vždy na začiatku príslušného školského roka.

IV. Iné priestupky spojené s používaním, distribúciou omamných a iných
psychotropných látok mimo školského prostredia
V prípade, že sa na školu obrátia príslušné orgány s informáciou o porušení zákona
žiakom školy a priestupkoch, ktoré spôsobil žiak ZŠ, tak ZŠ sa bude správanie žiaka
posudzovať v zmysle školského poriadku a budú prijaté príslušné výchovné
opatrenia.

Článok 20
Opatrenia proti šíreniu myšlienok rasovej intolerancie, xenofóbie v
školskom prostredí
1. Žiakom je zakázané akýmkoľvek spôsobom (symbolmi, nápismi, slovne) v škole
propagovať myšlienky rasovej intolerancie, xenofóbie.
2. Pedagogickí zamestnanci školy majú vhodným spôsobom v rámci vyučovania
pôsobiť na žiakov pri rozvoji ich osobnosti s akcentom na ideu rasovej
znášanlivosti.
3. Pedagogickí zamestnanci školy, hlavne triedni učitelia budú monitorovať
propagovanie týchto myšlienok (nápisy na laviciach, v poznámkových zošitoch,
knihách, na odeve žiakov a iné) a budú prijímať účinné výchovné opatrenia.

Článok 21
Šikanovanie
1. Včas odhaľovať prípady šikanovania v akejkoľvek forme a v plnom rozsahu
dodržiavať Vnútornú smernicu ZŠ.
2. Pedagogickí zamestnanci školy v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou a
výchovným poradcom školy budú dodržiavať všeobecný platný postup:
























sadnúť si s obeťou osamote - nech napíše, čo sa stalo resp. môže nakresliť aj
obrázok;
sadnúť si s agresorom osamote, s každým osamote, ak sú skupina, nech napíšu,
nakreslia, čo sa stalo;
dohodnite sa osamote s každým členom skupiny /útočníkom/, čo očakávate a
prediskutujte, ako porušili zásady správania sa;
sadnite si s celou skupinou, a nech každý povie, ako prebiehalo
vaše individuálne
stretnutie, uistite sa, že každý má jasno v tom, čo sa stalo;
pri šikanovaní leží zodpovednosť na všetkých - neexistujú nevinní diváci; 
pohovorte si s rodičmi zúčastnených - obetí aj útočníka samostatne, ukážte im,
ako prípad opísali ich deti; 
šikanovaní
sa vedie záznam so všetkými opismi od detí a prijatými závermi, príp.
postihmi;
v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou a so súhlasom rodičov sa naučia obete
obranným stratégiám
a budú sa zúčastňovať terapií v špeciálnych poradenských
zariadeniach;
triedne kolektívy, kde sa vyskytne šikanovanie bude zaradené do sociálnovýchovného programu po konzultácií s poradenskými zariadeniami; 
neuznávajte falošné výhovorky od žiakov a rodičov že: šikanovanie bola

a)
b)
c)
d)








"nehoda";
bola to "iba sranda";
všetci sa pobavili;
bola to "hra" a pod.;
ak bolo dieťa zranené vyfotografujte dieťa;

ak došlo k vážnemu poraneniu, spojte sa s políciou.

3. Práca s rodičmi:
a) požiadajte rodičov o pomoc a podporu, poraďte im, aby svoje deti počúvali a
podporovali ich, ak sa budú sťažovať na šikanovanie;
b) keď dôjde k incidentu:
- ak vám rodičia oznámia, že je ich dieťa šikanované, ponúknite im okamžitú
pomoc a znovu ich uistite, že táto záležitosť sa berie vážne, dohodnite si
dátumy ďalších stretnutí;
zapojte rodičov útočníka, zaistite si ich spoluprácu pri riešení problému,
zabráňte tomu, aby sa rodičia cítili v ohrození alebo boli v ofenzíve;
- odporučte rodičom šikanovaného dieťaťa, aby s nim prebrali obranné
stratégie, prehlbovali jeho sebadôveru a spolupracovali so školskou
pedagogičkou;
4. Práca s obeťami:
a) naučiť ich prekonávať provokácie;
b) naučiť ich vhodne konať v nebezpečenstve;
c) dajte deťom príležitosť hovoriť o sebe, o svojich pocitoch, odporučte im
obrannú skupinu.
5. Práca s útočníkmi:
a) behaviorálny prístup
- staviame mu vhodné ciele v oblasti správania a odmeny odpovedajúce jeho
správaniu;
b/ práca s rodinou
niektorí útočníci pochádzajú z rodín s trestajúcim a tvrdým výchovným
prístupom, k úspešnej intervencii budeme musieť zapojiť do spoločného
programu i rodinu;
c) ukážme útočníkom účinky ich správania;
d) naučiť deti vhodnejšiemu správaniu a ovládaniu sa.
Každú formu šikanovania odhaľovať a prijímať účinné výchovné opatrenia na
odstránenie.

Článok 22
Opatrenia vo výchove a postup udeľovania opatrení vo výchove
1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu MŠ SR č. 7/2009-R na
hodnotenie žiakov ZŠ.
2. Výchovnými opatreniami sú: a)

pochvaly a iné ocenenia;
b) výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny
žiakov.
3. Druhy pochvál a iné ocenenia sú:
a) ústna pochvala od triedneho učiteľa pred žiakmi triedy;

b)
c)
d)
e)
f)

ústna pochvala od riaditeľa školy pred žiakmi triedy;
ústna pochvalu od riaditeľa školy pred žiakmi školy;
písomná pochvalu od riaditeľa školy;
ústna alebo písomná pochvala zriaďovateľa ZŠ
ústna alebo písomná pochvala inej organizácie - inštitúcie.

Oceneniami sú:
diplom, čestné uznanie, vecné odmeny – vecný dar, knižné odmeny, ďakovné listy
a pod.
4. Pochvaly a iné ocenenia (vyhláška o ZŠ č. 340/2008)















Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za
záslužný alebo skutočný čin podľa § 58 Zákona č. 340/2008 o ZŠ.
Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej
rade.
Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo
školy triedny učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca riaditeľa školy alebo zástupca
právnickej osoby.
V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol
zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže
udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister
školstva alebo prezident republiky.
O udelení pochvaly informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom
zákonného zástupcu žiaka ( pochvalu vyhotoví triedny učiteľ a dá podpísať
riaditeľovi školy).
Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo
katalógového listu žiaka.

5. Keď si žiak nesplní svoje povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení vnútorného
poriadku školy a na nápravu nestačia napomenutia vyučujúcich, triedneho
učiteľa alebo riaditeľa školy, potrestá sa podľa stupňa previnenia v súlade s
Metodickým pokynom MŠ SR č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov ZŠ niektorým
z týchto výchovných opatrení (trestov):
Výchovnými opatreniami na posilnenie disciplíny žiakov sú:
a) napomenutie triednym učiteľom;
b) pokarhanie triednym učiteľom;
c) pokarhanie riaditeľom školy;
d) zníženie známky zo správania na stupeň 2
na stupeň 3
na stupeň 4.
6. Postup pri udeľovaní opatrenia vo výchove:
a) Každý učiteľ hodnotí správanie žiakov priebežne pri svojej pedagogickej
činnosti, čo vždy oznámi triednemu učiteľovi, ten o správaní štvrťročne referuje
na pedagogickej rade.
b) Triedny učiteľ dáva návrh na hodnotenie správania žiakov svojej triedy na
zasadnutí pedagogickej rady po objektívnom prešetrení priestupkov, po
prerokovaní so žiakom, jeho zákonným zástupcom a riaditeľom školy.

c) Riaditeľ školy udeľuje opatrenie vo výchove po prerokovaní v pedagogickej
rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel
pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď
sa žiak previnenia dopustil.
d) Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
e) Výchovné opatrenia sa uzatvárajú štvrťročne a polročne na pedagogickej rade a
zaznamenávajú sa do triedneho katalógu s dátumom štvrťročnej a polročnej
klasifikačnej porady takto:
Žiakovi udelené pokarhanie od triedneho učiteľa - riaditeľa školy za dôvod:
……………………………………………………………………………............................ .
V Sp. N. Vsi, dňa ...............................
podpis triedneho učiteľa: .........................
Žiakovi udelená znížená známka zo správania na stupeň .......... za:
.................................................................................................................................... .
V Sp. N. Vsi, dňa ...............................
podpis triedneho učiteľa: .........................
f) Opatrenia na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za
závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto
opatrenie prechádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.
g) Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie
od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa.
h) Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po
prerokovaní v pedagogickej rade žiakovi, ktorý si
nesplní svoje povinnosti
a nespráva sa podľa ustanovení vnútorného poriadku školy a na nápravu
nestačia napomenutia vyučujúcich, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy.
i) Riaditeľ udeľuje pokarhanie od riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej
rade na návrh triedneho učiteľa žiakovi, ktorý sústavne si nesplní svoje
povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení vnútorného poriadku školy a na
nápravu nestačili napomenutia vyučujúcich, pokarhanie triedneho učiteľa.
j) Znížená známka zo správania sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade na
návrh triedneho učiteľa žiakovi, ktorý si sústavne nesplní svoje povinnosti
a nespráva sa podľa ustanovení vnútorného poriadku školy a sústavne a
závažne porušuje ustanovenia vnútorného poriadku školy a na nápravu
nestačili napomenutia vyučujúcich, pokarhanie triedneho učiteľa a pokarhanie
riaditeľa školy alebo za závažné porušenia sa proti morálke, slušnému
správaniu na verejnosti a mimo školy.
k) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným
spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva
žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.
l) Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm. c) a d)
školského zákona sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste
žiaka.

m) Ochranné opatrenie:



Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie
ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša
výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatných účastníkov
výchovy a vzdelávania, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, môže použiť
ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a
vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti
pedagogického zamestnanca, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia
bezodkladne privolá:

zákonného zástupcu žiaka,

zdravotnú pomoc,

Policajný zbor.
n) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu
ochranného opatrenia vytvorí riaditeľ školy písomný záznam (§ 58 ods. 3 a 4
školského zákona).
o) Ak sa požije ochranné opatrenie podľa § 58 školského zákona, riaditeľ
bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá
zodpovednosť.
p) V ZŠ sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo
zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu
mravnosti.
q) Pokarhanie sa udeľuje pred kolektívom triedy prípadne školy. O udelení
opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného
zástupcu žiaka (výchovné opatrenie vyhotoví triedny učiteľ a dá podpísať
riaditeľovi školy). Všetko sa zaznamenáva v triednom výkaze a katalógu žiaka.
r) Ak to vyžadujú naliehavé prípady, môže riaditeľ školy žiakovi, proti ktorému sa
zaviedlo závažné trestné stíhanie, zakázať do konečného rozhodnutia
dochádzku do školy.

Článok 23
Výchovné opatrenia a kritéria ich udeľovania
1. Udeľovanie pochvál:


za vzorné správanie, 


vzorné plnenie povinností,


mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 


dlhodobú svedomitú prácu,

výrazné prosociálne
správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v


triede
a
škole,


záslužný alebo statočný čin,

za úspešnú reprezentáciu triedy, školy, mesta, regiónu, 
možno žiakovi udeliť:

A. Pochvala triednym učiteľom:
a. za výborný prospech - priemer 1,00 – 1, 2;
b. za vzornú dochádzku - 0 vymeškaných hodín za jeden polrok;
c. za úspešnú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v súťaži do úrovne
okresného kola);
d. za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností;
e. za vzorné správanie;
f. za vzorné plnenie si povinností a pomoc triednemu učiteľovi, resp.
vyučujúcemu;
g. za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy v triede, škole;
h. za dlhodobú svedomitú prácu v triede a v škole;
i. za výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v
triede a škole.
B. Pochvala riaditeľom školy:
a. za výborný prospech s vyznamenaním - priemer 1,00;
b. za úspešnú reprezentáciu školy
(úspešné umiestnenie v krajských, regionálnych a republikových a
medzinárodných súťažiach za:
1. - 3. miesto v krajských súťažiach,
1. - 8. miesto v celoštátnom kole,
1. - 10. miesto v medzinárodnom kole;
c. za vykonanie mimoriadnych činov;
d. za 100 % dochádzku do školy;
e. za dlhodobý a sústavný svedomitý prístup a plnenie si svojich povinností
nad rámec;
f. za úspešnú reprezentáciu školy, mesta, regiónu;
g. za záslužný čin;
h. za statočný čin.
C. Mimoriadna cena:
a. za nezištnú pomoc;
b. za vysoko humánny prístup k ľuďom;
c. za mimoriadny čin (napríklad záchrana života a majetku).
D. Najúspešnejší žiak školy za školský rok:
a. za splnenie kritérií v súťaži „ Najúspešnejší žiak školy „ spojený s udelením
vecnej odmeny.

a.
b.
c.
d.
e.

E. Oceneniami – pochvalami sú:
diplom;
čestné uznanie;
vecné odmeny – vecný dar;
knižné odmeny;
ďakovné listy a pod.
F: Mimoriadne ocenenia – pochvaly:

a. v osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol
zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže
udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán:
štátnej a verejnej správy,
minister školstva,
prezident republiky.
2. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:
Keď si žiak nesplní svoje povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení
vnútorného poriadku školy, potrestá sa podľa stupňa previnenia v súlade s
Metodickým pokynom MŠ SR č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov ZŠ niektorým z
týchto výchovných opatrení ( trestov ):
Výchovnými opatreniami na posilnenie disciplíny žiakov sú:
a) napomenutie triednym učiteľom;
b) pokarhanie triednym učiteľom;
c) pokarhanie riaditeľom školy;
d) zníženie známky zo správania na stupeň 2
na stupeň 3
na stupeň 4.
Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku.
Ak si žiak neplní svoje povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení Vnútorného
poriadku ZŠ a na zmenu správania nestačia bežné napomenutia vyučujúcich alebo
triedneho učiteľa, ani iné pozitívne motivácie, ukladá sa žiakovi podľa závažnosti a
stupňa previnenia v súlade s platnou legislatívou niektoré z týchto výchovných
opatrení na posilnenie disciplíny:
A. Napomenutie triedneho učiteľa:
a. za 1 - 2 neskoré príchody na prvú vyučovaciu hodinu;
b. za 3 - 4 zápisy v klasifikačnom hárku ( zabúdanie učebných pomôcok,
zabúdanie úboru na TV, nepripravenosť na vyučovanie, nemá DÚ, vyrušuje na
vyučovaní, nedisciplinovanosť, nevhodné správanie, neplnenie príkazov a iné
porušenia vnútorného poriadku školy – ďalej VPŠ );
c. za nesplnenie si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcie v triednej
samospráve;
d. za nesplnenie si povinnosti týždenníkov;
e. za neprezúvanie sa v priestoroch školy;
f. za iné menej závažné porušenia VPŠ;
-

napomenutie TU môže byť žiakovi udelené viackrát za klasifikačné obdobie.
B. Pokarhanie triedneho učiteľa:

a. za 3 - 4 neskoré príchody na prvú vyučovaciu hodinu;
b. za 1 – 4 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom
školy;
c. za 4 - 5 zápisov v klasifikačnom hárku ( zabúdanie učebných pomôcok,
nepripravenosť na vyučovanie, nemá DÚ, vyrušuje na vyučovaní,
nedisciplinovanosť, opakované zabúdanie úboru na TV, nevhodné

d.
e.
f.
g.

h.

i.

správanie, neplnenie príkazov a iné porušenia vnútorného poriadku školy –
ďalej VPŠ );
nasleduje po 3 napomenutiach TU v ŢK a KH;
za opakované nesplnenie si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcie v
triednej samospráve;
za opakované nesplnenie si povinnosti týždenníkov;
za iné závažnejšie porušenia VPŠ ( podvádzanie, našepkávanie, podvod pri
skúšaní, používanie vulgarizmov, odvrávanie, zabúdanie ŢK, a iné podľa
zváženia TU) ;
za drobné krádeže alebo úmyselné poškodenie akéhokoľvek majetku –
preukázateľné spôsobenie hmotnej škody do 13 € a škodu nahradí v plnom
rozsahu;
za opakovane bez závažnejších dôvodov nenosenie pomôcok na
vyučovanie;
- pokarhanie TU môže byť žiakovi udelené viackrát za klasifikačné obdobie.
C. Pokarhanie riaditeľom školy:

a. za 5 - 9 neskorých príchodov na prvú vyučovaciu hodinu;
b. za 5 - 9 neospravedlnených hodín (t.j. viac ako jeden vyučovací deň);
c. za 5 - 7 zápisov v klasifikačnom hárku ( opakované vyrušovanie na
vyučovacích hodinách, sústavné a zámerné zabúdanie úboru na TV,
opakované podvádzanie, našepkávanie, podvod pri skúšaní, drobné krádeže,
drobné poškodenie majetku, výrazné zhoršenie správanie sa počas
výchovno – vyučovacieho procesu a iné sústavné porušovanie VPŠ);
d. nasleduje po 2 pokarhaniach TU v ŢK a KH;
e. za stratu žiackej knižky – po 2 stratách ŢK;
f. za závažné 1 porušenie školského poriadku a opakované závažnejšie
porušovanie školského poriadku resp. previnenie – vulgárne vyjadrovanie,
fajčenie, nedisciplinovanosť, úmyselné poškodzovanie a ničenie majetku –
písanie na lavicu, stoličky, iní nábytok, rozbitie skla, dvier, skriniek a
ďalšieho zariadenia, nevhodná úprava zovňajška, nevhodné oblečenie, útek
z vyučovania, opustenie budovy a priestorov školy bez vedomia
vyučujúcich, opustenie podujatia organizovaného školou a iné výrazné a
trvalé zhoršenie správanie a iné sústavné a trvalé porušovania VPŠ);
g. za krádeže alebo úmyselné poškodenie akéhokoľvek majetku –
preukázateľné spôsobenie hmotnej škody do 20 € a škodu nahradí v plnom
rozsahu;
h. za sústavné zabúdanie ŢK - 10 x za polrok zaznamenané v KH;
i. za trvalé, opakované a závažné porušenia VPŠ;
- pokarhanie riaditeľom školy ( PRŠ) sa udeľuje písomnou formou na predpísanom
tlačive za jednotlivé klasifikačné obdobia ( 1. štvrťrok, 1. polrok, 3. štvrťrok, 2.
polrok).
D. Znížené známky zo správania:
I. Zníženie známky zo správania – na stupeň 2 – uspokojivé správanie:
a. za 10 a viac neskorých príchodov na prvú vyučovaciu hodinu;
b. za 10 – 25 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ;
c. za viac ako 10 x zabudnutie ŢK za polrok zaznamenané v KH;

d. po 3 osobných pohovoroch u vedenia ZŠ ( riaditeľa ZŠ a zástupcu riaditeľa
ZŠ) za opakované a závažné porušenia VPŠ;
e. za 3 straty žiackej knižky;
f. za 1 x opakujúce sa závažné porušenie VPŠ v zmysle článku 23, bod č. 2,
ods. C- pís.e.;
g. za závažné porušenia VPŠ v zmysle článku 6, bod č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 28;
h. za porušenie VPŠ v zmysle článku 18, bod 1, pís. A, B, C, D, E, F;
i. za porušenie VPŠ článok 19, č.I. / 1 a č. II. / 1;
j. za fyzické a psychické násilie – šikanovanie spolužiakov a žiakov iných škôl
1. alebo 2. stupňa a za porušenie VPŠ článok 21;
k. za krádeže alebo úmyselné poškodenie akéhokoľvek majetku –
preukázateľné spôsobenie hmotnej škody od 25 € a škodu nahradí v plnom
rozsahu;
l. za úmyselné ublíženie na zdraví;
m. za závažné a hrubé porušenie školského poriadku – fajčenie v priestoroch a
areáli školy, požívanie alkoholických nápojov a prechovávanie omamných
látok a drog, neslušné správanie voči zamestnancom školy, prinášanie do
školy vecí, ktoré ohrozujú zdravie žiakov a učiteľov, poškodzovanie
školského majetku a iné výrazné a trvalé zhoršenie správanie a iné sústavné
a trvalé porušovania VPŠ);
n. za hrubé porušenie VPŠ;
o. za porušenie Zákona č. 245/ 2008 Z.z. školský zákon v znení ďalších zmien a
doplnkov, Vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o základnej škole podľa § 20 ods.
7 a rozhodnutia pedagogickej rady ZŠ, kde žiak nesmie používať mobilný
telefón počas vyučovania, t.j. ani cez prestávku, ktorá je súčasťou
vyučovania – je to závažné porušenie poriadku školy pre žiakov
a klasifikované zníženou známkou zo správania;
p. za používanie mobilných telefónov ako fotoaparátov,
videokamery
a nahrávače, diktafóny a robiť akékoľvek nahrávky (vizuálne
či sluchové)
v budove školy a v jej areáli. Za závažné porušenie školského poriadku sa
bude považovať aj nahrávanie simulovaných či skutočných bitiek resp.
akýchkoľvek iných situácií a ich rozposielanie na iné mobilné telefóny a
internetové siete. Žiak školy nesmie mať vo svojom mobile žiadne fotografie
alebo nahrávky s erotickým alebo pornografickým obsahom, ukazovať ich
iným žiakom školy resp. odosielať takéto zakázané zábery iným žiakom
školy. Porušenie týchto bodov školského poriadku bude taktiež hodnotené
ako závažné porušenie a klasifikované zníženou známkou zo správania;
q. za trvalé, opakované a závažné porušenia VPŠ;
II. Zníženie známky zo správania – na stupeň 3 – menej uspokojivé
správanie:
a. sústavné neskoré príchody - rieši pedagogická rada posúdením dôvodov a
návrhom zníženej známky zo správania;
b. za 26 – 60 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 3;
c. za viac ako 11 x – 15 x zabudnutie ŢK za polrok zaznamenané v KH;
d. za 1 x opakujúce sa previnenia z bodu 2, ods. D/I. pís. e, f, h, j, k, l, m, n
e. za porušenie VPŠ článok 19, č.I. / 2 a č. II. / 2;
f. za opakované krádeže alebo úmyselné poškodenie akéhokoľvek majetku –
preukázateľné spôsobenie hmotnej škody od 33 € a škodu nahradí v plnom
rozsahu;

g. za porušovanie ľudských práv a slobôd;
h. za trvalé, opakované a závažné porušenia VPŠ;
i. iné vážne previnenia, ktorého sa žiak dopustí úmyselne;
III. Zníženie známky zo správania – na stupeň 4 – neuspokojivé správanie:
a. sústavné neskoré príchody - rieši pedagogická rada posúdením dôvodov a
návrhom zníženej známky zo správania;
b. nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje žiakovi triedny učiteľ stupeň 4;
c. za viac ako 16 x – 20 x zabudnutie ŢK za polrok zaznamenané v KH;
d. za porušenie VPŠ článok 19, č.I. / 3 a č. II. / 3;
e. zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcom
bode 2, ods. D/II., ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov a narúša
činnosť žiackeho kolektívu;
f. za opakované krádeže alebo úmyselné poškodenie akéhokoľvek majetku –
preukázateľné spôsobenie hmotnej škody od 34 € a škodu nahradí v plnom
rozsahu;
g. za opakované porušovanie ľudských práv a slobôd;
h. za trvalé, opakované a závažné porušenia VPŠ;
i. iné veľmi vážne previnenie, ktorého sa žiak dopustí úmyselne;
3. Hrubé porušenie VPŠ:
Za závažné a hrubé porušenie vnútorného poriadku školy a previnenie proti VPŠ
je považované:
1) úmyselné poškodenie zdravia žiaka ZŠ;
2) šikanovanie, psychické a fyzické násilie žiaka ZŠ;
3) vulgárne vyjadrovanie a používanie vulgárnych, urážajúcich a ponižujúcich
výrazov voči žiakom, zamestnancom a návštevníkom školy, ako aj používať
vulgárne výrazy a vulgárne sa vyjadrovať na akciách organizovaných školou, na
oficiálnych aj neoficiálnych webových stránkach;
4) úmyselné a vedomé poškodenie majetku školy;
5) usvedčenie z krádeže vecí v škole;
6) podvádzanie;
7) falšovanie podpisu, prepisovanie úradného dokladu;
8) prepisovanie známok v ŢK, KH a zničenie a strata ŢK;
9) agresívne a arogantné správanie voči vyučujúcim, zamestnancom, žiakom a
návštevníkom ZŠ;
10) agresívne a arogantné správanie na verejnosti;
11) poškodzovanie dobrého mena školy;
12) neprimerané oblečenie, ktoré je neprimerané veku,
výstredností v úprave
zovňajška, výstredností v oblečení, v úprave vlasov (farbenie vlasov, veku
neprimerané účesy, lakovanie nechtov, make-up, ozdoby – náušnice, reťaze,
pirsing a pod.) , kde môže dôjsť k úrazu;
13) fajčenie, pitie alkoholu a užívanie narkotík a iných psychotropných látok žiakom
v priestoroch školy a na výchovno- vzdelávacej činnosti, ktorú organizuje ZŠ
mimo školy ( účelové cvičenia, pobyt v prírode, exkurzie, výlety, lyžiarsky,
plavecký, turistický výcvik, kultúrne, športové a iné podujatia, návštevy, filmové
predstavenia, školy v prírode, ozdravovacie pobyty, sústredenia a pod);

14) ak žiak príde do školy pod vplyvom návykovej látky vrátane alkoholu, alebo ak
žiak je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky na výchovnovyučovacej činnosti, ktorú organizuje škola;
15) ak žiak prinesie, prechováva, distribuuje ( dáva alebo predáva inému) drogy,
alkohol a iné omamné a psychotropné látky, resp. navádzanie k ich užívaniu v
priestoroch a areáli školy a na podujatiach školy, ktoré sú súčasťou výchovno
– vzdelávacieho procesu;
16) odmietnutie podrobenia sa skúške na zistenie alkoholu v dychu resp. vyšetrenia
alkoholu a iných omamných a psychotropných látok v škole počas výchovno –
vzdelávacieho procesu v škole a mimo školy;
17) použitie mobilného telefónu, fotoaparátu, videokamery a nahrávače a robenie
akýchkoľvek nahrávok (vizuálnych či sluchových) v budove školy a v jej areáli a
na činnostiach, ktoré súvisia s výchovno – vzdelávacím procesom bez vedomia
vyučujúcich a zamestnancov školy;
18) používanie walkmanov, CD prehrávačov, MP3 prehrávačov, i-pod-ov a iných
prístroje na počúvanie zvukového a obrazového záznamu počas výchovno –
vzdelávacej činnosti;
19) prinášanie do školy alebo školských priestorov veci ohrozujúce život a zdravie,
veci nebezpečné – zbrane, nože, výbušniny a iné bezpečnosť a zdravie
ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace alebo rozptyľujúce
pozornosť žiakov a učiteľov (walkmany, MP3, rádiomagnetofóny, hudobné
nástroje, karty a pod.);
20) prezentovanie hnutí, ktoré sú v rozpore s morálkou (oblečením, gestami,
symbolmi, správaním) a akýmkoľvek iným spôsobom;
21) prezentácia hnutí odporujúcich morálke na činnostiach v škole a mimo školy;
22) nosenie symbolov vyjadrujúcich rasizmus, antisemitizmus a iné znaky
intolerancie vo výchovno – vyučovacom procese v škole, priestoroch školy a
mimo školy;
23) správanie sa takým spôsobom, ktoré znižuje ľudskú dôstojnosť a vzbudzuje
pohoršenie v škole, priestoroch školy a na verejnosti;
24) opustenie vyučovania a prestávok bez súhlasu triedneho učiteľa alebo
vyučujúceho daného predmetu budovu a areál školy.
25) obstarávanie si veci nedovoleným spôsobom v budove školy alebo mimo nej.
26) sústavné a opakované narušovanie výchovno – vyučovacieho procesu a
zaoberanie sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom výchovnej a vzdelávacej
činnosti školy;
27) šírenie poplašných správ;
28) usvedčenie z úmyselne spáchaného trestného činu.
4. Za porušenie vnútorného poriadku školy sa považuje aj spáchanie:
a) trestného činu ( vyžaduje právoplatné rozhodnutie);
b) priestupku ( vyžaduje právoplatné rozhodnutie );
c) úmyselné konanie proti dobrým mravom;
d) spôsobenie škody či už úmyselné alebo nedbanlivé;
e) spôsobenie vecnej škody žiakom, škole, školskému zariadeniu, zamestnancom
školy;
f) spôsobenie škody na zdraví žiakom, zamestnávateľovi, pedagogickým a
ostatným zamestnancom školy, spolužiakom a iným občanom.

Článok 24
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie
1. Na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ v plnom rozsahu rešpektuje
a uplatňuje
v podmienkach ZŠ Metodický pokyn MŠ SR č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov ZŠ
a Smernicu ZŠ na hodnotenie a klasifikáciu.
2. Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje týmito
stupňami:
1 - výborný,
2 - chválitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatočný,
5 - nedostatočný.
Nepoužívajú sa znamienka + a -, rovnako ako známky typu 2/3 a pod.
Hodnotenie žiakov sa vykonáva známkou alebo percentuálnym hodnotením.
3. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito
stupňami: 1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé,
4 – neuspokojivé.
4. V súlade s učebnými osnovami ŠVP a ŠkVP sa vyučovacie predmety etická
výchova a náboženská výchova neklasifikujú. V katalógovom liste a na vysvedčení
sa uvedie „ absolvoval/-a“.
5. Žiak má právo:
a. vedieť, čo sa bude hodnotiť;
b. dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia;
c. na objektívne hodnotenie.
6. Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom hárku.
7. Žiak musí mať na konci klasifikačného obdobia z jednotlivých predmetov, pri
danom počte hodín nasledujúci počet známok, z toho aspoň jednu ústnu odpoveď.
Počet hodín vo vyučovacom predmete:
Počet známok vo vyučovacom predmete:

1
2

2
3

3
4

4
6

5 6
7 8

8. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom
vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia
písomných skúšok a prác oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14
dní.
9. Žiak môže v priebehu jedného dňa písať najviac jednu veľkú, kontrolnú (celá
hodina) alebo dve malé (30 minút) klasifikované písomné práce, ktoré sú zapísané
v Pláne písomných prác v triednej knihe. Všetky písomné práce musí vyučujúci
žiakom vopred oznámiť, veľké písomné práce aspoň týždeň vopred. Žiak musí
vopred vedieť, z ktorej časti učiva alebo tematického celku bude písomnú prácu
písať. Učiteľ nemusí oznamovať ani do Plánu zapisovať tzv. päťminútovky.

10. Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakovi spôsob klasifikácie, aby vedel prečo
dosiahol istý stupeň klasifikácie (body, percentá, stupnica). Žiak má právo
nejasnosti s učiteľom prekonzultovať.
11. Učiteľ nesmie zadať žiakom polročné, resp. celoročné opakovanie. Učivo musí
rozdeliť do kratších tematických celkov a opakovať po častiach.
12. Prázdniny počas školského roka slúžia na oddych a regeneráciu žiakov a učiteľ im
nesmie zadať neúmerné množstvo domácich úloh.
13. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas
celého klasifikačného obdobia, t.j. známky za ústne odpovede, známky za písomné
práce. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované
osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a
schopnosť spolupracovať. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru
známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe
jednotlivých známok.
14. Žiak 2. stupňa – nižšieho sekundárneho vzdelania, ktorý mal na konci 2. polroku
najviac z dvoch predmetov prospech „nedostatočný“ môže so súhlasom riaditeľa
školy vykonať opravné skúšky. Ak bez závažných dôvodov nepríde na opravnú
skúšku, je klasifikovaný z predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom
prospechu „nedostatočný“.
15. Žiak je klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky, ktorú povolí alebo
nariadi riaditeľ školy ak:


koná rozdielovú skúšku ;


koná opravnú skúšku; 

je skúšaný v náhradnom termíne pretože nie je možné ho klasifikovať z
dôvodu vysokej absencie ( za viac ako 20% vymeškaných hodín za
klasifikačné obdobie - môže byť komisionálne skúšaný podľa uváženia
vyučujúceho, za viac ako 33% vymeškaných hodín – musí byť

komisionálne skúšaný;

požiada o preskúšanie jeho zákonný zástupca, pretože má
pochybnosti o správnosti klasifikácie
(do troch pracovných dní odo
dňa kedy sa o nej dozvedel);
Ak žiak bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní
sa do troch dní, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť
komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný. Ak nepríde na
komisionálnu skúšku, o ktorú požiada pri pochybnostiach o správnosti klasifikácie
a do troch dní sa neospravedlní, klasifikuje sa pôvodne dosiahnutým stupňom
prospechu.

Článok 25
Organizovanie školských výletov, exkurzií a iných podujatí
1. Školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd alebo iné hromadné školské podujatie
uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a
vzdelávania žiakov základných škôl. Školské výlety sa môžu organizovať raz v
školskom roku a trvajú najviac jeden deň pre žiakov 1. stupňa a dva vyučovacie dni
pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí
riaditeľ školy náhradné vyučovanie. Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový
zájazd alebo iné hromadné školské podujatie musí byť organizačne dôsledne
zabezpečené. Plán organizačných opatrení vopred pripraví pedagogický
zamestnanec poverený vedením akcie - podujatia a predloží ho riaditeľovi školy na
schválenie a
to
najneskôr
3
dni
pred
uskutočnením
podujatia.










Plán musí obsahovať:
 názov a zámer akcie,
termín, trasu a miesto pobytu,

zoznam účastníkov, z toho zoznam žiakov a príslušný pedagogický dozor,

miesto a hodinu zrazu, miesto a približnú hodinu návratu,

spôsob dopravy, 

podrobný program na každý deň,

podmienky stravovania a ubytovania, osobitné bezpečnostné opatrenia, 

rozpočet a spôsob úhrady

spôsob poistenia osôb.

2. Na výletoch, exkurziách, výcvikových zájazdoch a iných hromadných školských
podujatiach sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje
podmienkam a programu akcie.
3. Učiteľom alebo iným pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení vedením
hromadných školských podujatí sa zakazuje brať so sebou vlastné deti, ak nie sú
žiakmi príslušných tried zúčastňujúcich sa podujatia.
4. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na hromadných školských podujatiach treba vopred
poučiť o celom programe, organizačných opatreniach podujatia o primeranom
výstroji, správaní sa počas podujatia a dodržaním predpisov BOZP.

5. Po skončení hromadných školských podujatí je povinný vedúci akcie podať
ihneď ústne správu príslušnému zástupcovi riaditeľa ZŠ a predložiť do 3 dní po
ukončení podujatia vyúčtovanie a celú dokumentáciu.
6. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. Na
výletoch možno povoliť kúpanie len na kúpaliskách schválených okresným
hygienikom.
7. Pri plaveckom výcviku alebo kúpaní v hlbokej vode môže do vody vstúpiť najviac
10 žiakov pod dozorom jedného učiteľa.
8. Na výletoch, exkurziách a iných podujatiach organizovaných školou ako i v škole
sa prísne zakazuje piť alkoholické nápoje, fajčiť alebo užívať omamné
prostriedky.

Článok 26
Všeobecne platné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
Pre zabezpečenie svojho života a zdravia sú žiaci povinní dodržiavať tieto pokyny a
pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia:
1. Riadiť sa dôsledne zdravotnými a hygienickými predpismi.
2. Všetky priestory školy (učebne, chodby, schodištia, WC, šatne ) udržiavať v čistote
a poriadku tak, aby tým neohrozovali svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
3. Učebne, telocvičňu a posilňovňu podľa potreby vyvetrať. Nie je prípustné vykláňať
sa z okien.
4. Dbať pri každej príležitosti o osobnú bezpečnosť, nenaháňať sa, nestrkať sa v
učebniach, na chodbách a schodištiach, nenakláňať sa cez zábradlie. Na
schodištiach a chodbách chodiť po pravej strane.
5. Pri používaní vody je neprípustné striekať ju na steny a podlahu, zvlášť
nebezpečná je manipulácia v blízkosti rozvodu elektrického prúdu.
6. Každé elektrické zariadenie je potrebné chrániť pred poškodením. Poškodené
elektrické zariadenia nepoužívať, samostatne neopravovať a poškodenie okamžite
hlásiť dozor konajúcemu prípadne triednemu učiteľovi.
7. Neprinášať do školy žiadne zdravie a život ohrozujúce látky a predmety.
8. Akákoľvek
nepovolená
a neopodstatnená
bezpečnostnými zariadeniami je prísne zakázaná.

manipulácia

9. Dôsledne rešpektovať všetky vyvesené výstražné tabuľky
a ochranu zdravia a je zákaz ich ničenia a poškodzovania.

s požiarno

-

pre bezpečnosť

10. Používanú didaktickú techniku obsluhovať len so súhlasom vyučujúcich. Všetky
použité pomôcky, predmety a zariadenia odložiť.
11. Pri každej činnosti dbať na pokyny vyučujúcich, dodržiavať dohodnuté pravidlá a
postupy. Pomôcky a potreby používať len na určený účel.
12. V zmysle smerníc MŠ SR je povinný každý, kto utrpel aj najmenší úraz, hlásiť ho
okamžite vyučujúcemu, resp. bezpečnostnému technikovi, triednemu učiteľovi.
Všetky úrazy musia byť evidované a registrované v knihe úrazov.
13. Pri vyhlásení akéhokoľvek poplachu nepodliehať panike, ale riadiť sa pokynmi
poverených dozor konajúcich a usmerňujúcich osôb.
14. Pre prácu v odborných učebniach, laboratóriách, telocvični a posilňovni platí
prevádzkový poriadok schválený bezpečnostným technikom a RÚVZ v Spišskej
Novej Vsi. S týmito pravidlami oboznámi každý vyučujúci všetkých žiakov na
začiatku školského roka, o čom sa vedie písomná dokumentácia.
Počas exkurzií, zájazdov, kurzov a akcií organizovaných školou žiaci:

15.

Sú povinní zabezpečiť si vhodné materiálne a iné vybavenie podľa požiadaviek
vedúcich exkurzií, zájazdov, kurzov a iných hromadných akcií.

16. Sú povinní dôsledne rešpektovať pokyny vedúcich, obsiahnuté v poučení pred
začiatkom exkurzií, zájazdov, kurzov a iných hromadných akcií. Pri všetkých
uvedených akciách platí pre žiakov vnútorný poriadok školy.
17. Iniciatívne plnia všetky úlohy, pretože sú súčasťou výchovného a vzdelávacieho
procesu školy.
18. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných
školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
19. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole 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.
20. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor
konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
21. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú
pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi
lekársku pomoc. O úraze alebo onemocnení informuje rodičov žiaka. Každý úraz
zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z
vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o úraze.
Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
1. Na začiatku školského roku triedni učitelia, vyučujúci v odborných učebniach,
vedúci kurzov a iných školských i mimoškolských akcií, vykonajú poučenie o
BOZP.
2. Žiak chodí do školy a na všetky školské a mimoškolské podujatia vhodne oblečený
a upravený. Vhodnosť oblečenia a úpravy zovňajšku posúdi vyučujúci a triedny
učiteľ.
3. Na TV sa žiaci prezúvajú do športovej obuvi a obliekajú do športového úboru podľa
pokynov učiteľa TV.
4. V budove školy žiak dbá o bezpečný pohyb, nebehá po chodbách a schodištiach,
nesedí na radiátoroch. Nevykláňa sa z okien, nevyhadzuje nič z okien, odpadky
hádže do koša, nepokrikuje po chodbách.
5. Dbá o bezpečnosť na ulici, dodržuje dopravné predpisy, chodí po chodníku a na
verejnosti aj v MHD sa správa disciplinovane.
6. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných
školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

7. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole 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.
8. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor
konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
9. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú
pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi
lekársku pomoc. O úraze alebo onemocnení informuje rodičov žiaka. Každý úraz
zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z
vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o úraze.
10. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu
žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť
dozor konajúci učitelia. Na škole sú zriadené dozory:
ranný (pri vchode)
chodbový (cez malé prestávky),
dozor cez veľkú prestávku,
dozor v školskej jedálni a pred ňou počas vydávania obedov.
Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov.
BEZPEČNOSTNÝ ŠTATÚT
Množstvo úrazov a hmotných škôd každoročne sú zapríčinené najčastejšie
hrubým zanedbávaním bezpečnostných pravidiel. Boj proti úrazom, hmotným škodám,
požiarom a pod. považujeme za neoddeliteľnú súčasť výchovy. Preto vo svojom
správaní a konaní je povinné celé osadenstvo našej školy zachovávať bezpečnostné
nariadenia:
1. Pred vstupom do triedy sa všetci žiaci prezujú, po skončení vyučovania prezuvky
vložia do tašky na to určenej a uložia do skríň na prezuvky.
2. Vo všetkých priestoroch školy treba dodržiavať vzorný poriadok. Dozor v každej
triede vykonávajú určení žiaci – týždenníci. Po skončení vyučovania musí byť
umytá tabuľa a stoličky vyložené na laviciach.
3. Žiaci nehádžu odpadky na podlahu v učebniach a chodbách, na schodoch a ani v
iných priestoroch školy, ba ani v ostatných priestranstvách v meste. Pohodené
odpadky môžu byť príčinou vážnych úrazov. Každý žiak je povinný odhadzovať
odpadky do odpadových košov.
4. Cez prestávky je potrebné učebne vyvetrať. Vetranie majú na starosti poverení
žiaci. Nie je povolené vykláňať sa von z okien. Poškodenie okenných tabúl treba
okamžite hlásiť triednemu učiteľovi, ktorý zariadi potrebné opatrenia.
5. Každý žiak sa pohybuje po chodbách, schodoch, v triede krokom, nikdy nie behom.
Pohybuje sa vždy po pravej strane chodby. Zakazuje sa kĺzať po chodbách, šmýkať
sa po zábradlí schodišťa.

6. Počas prestávok dozor nad poriadkom, tým aj nad bezpečnosťou žiakov
vykonávajú učitelia. Sú zodpovední za poriadok na chodbách a v triedach. Žiaci sú
v záujme vlastnej bezpečnosti povinní dodržiavať nariadenie dozoru.
7. Do školskej telocvične a do odborných učební nevchádzajú žiaci bez učiteľa, ale
vyčkajú jeho príchod na chodbe. V týchto priestoroch pracujú len pod jeho
vedením.
8. Po skončení vyučovania každý vyučujúci starostlivo prehliadne pracovisko a pred
uzamknutím sa postará o odstránenie všetkých závad, ktoré by mohli zapríčiniť
hmotnú škodu (prívod vody, zapnuté spotrebiče, horiace predmety a pod.).
Vyučujúci odchádza z pracoviska posledný. Každú závadu je povinný hlásiť.
Zakazuje sa obaľovanie osvetľovacích telies papierom alebo inou horľavinou.
9. Na hodiny telesnej výchovy sú žiaci povinní nosiť vhodný odev a primeranú
nezávadnú obuv. Za dodržiavanie tohto predpisu je zodpovedný príslušný
vyučujúci.
10. Pri cestovaní autobusom, vlakom a pri dochádzke pešo sú žiaci povinní
bezvýhradne dodržiavať všetky bezpečnostné nariadenia, aby svojou
nedisciplinovanosťou neboli pôvodcom úrazu. Všetci zamestnanci školy sú v
rámci svojich služobných povinností osobne zodpovední za bezpečnosť a životy v
dobe vyučovania a v dobe dozoru.
ŠKOLSKÉ ÚRAZY
Školským úrazom je úraz žiaka ,ak sa stal:
1. Pri vyučovaní alebo výchove mimo vyučovania ZŠ;
2. Pri školských akciách;
3. Pri činnostiach, ak ich žiak vykonal na príkaz riaditeľa alebo iného oprávneného
zamestnanca školy.
Zápis o školskom úraze sa spisuje do 3 dní odo dňa úrazu a to v prípade, ak je
dôvodom neprítomnosti v škole najmenej 3 dni odo dňa úrazu.
Záznam o školskom úraze spisuje triedny učiteľ a k jeho spísaniu sa prizve zákonný
zástupca žiaka. Bezpečnostný technik môže radiť, pomáhať.
Na vyšetrení školského úrazu sa zúčastňuje triedny učiteľ, bezpečnostný technik,
zákonný zástupca.
Záznam sa vyhotovuje 4 - krát. Záznam dostanú: postihnutý (zák. zástupca), škola,
IBP, bezpečnostný technik.
Dodržujú sa ďalšie pokyny na evidenciu registrovaných a neregistrovaných školských
úrazov.
Evidencia školských úrazov:

v knihe školských úrazov sa uvedie každý úraz aj malé poranenie;

všetky úrazy a poranenia aj tie pre ktoré žiak nevymešká ani jednu
vyučovaciu
hodinu a aj tie pri ktorých sa vyskytuje neprítomnosť v škole. Počet dni
neprítomnosti žiaka v škole sa zapíše do príslušného tlačiva o školskom
úraze;

úraz zapíše ten učiteľ, v prítomnosti ktorého sa úraz či poranenie stalo;

musí sa presne dodržať vypísanie tlačiva presne podľa predtlače v Knihe
úrazov;



kniha úrazov je na sekretariáte školy a za správnosť zápisu registrovaného a
neregistrovaného je zodpovedný poverený koordinátor školských úrazov,
ktorý svojim podpisom overí správnosť zápisu a evidencie školského úrazu a
splnenie prijatých opatrení v zápise.

Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po
prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v TV
a CV RRZ .
2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s „Vnútorným poriadkom školy“ žiakov triedy
( je potrebné viesť evidenciu s podpisom žiakov) , ako aj ich rodičov.
3. Žiakom školy sa zakazuje zúčastňovať sa na činnosti akýchkoľvek
zákonne neregistrovaných organizácií.
4. Každý žiak je reprezentantom školy a preto sa správa a koná tak, aby šíril
dobré meno školy na verejnosti.
5. Vnútorný poriadok školy je záväzný pre každého žiaka aj počas školských prázdnin.
6. Vnútorný poriadok školy nepovažujeme za uzavretý. Na základe oprávnených
pripomienok prostredníctvom pedagogickej rady, rady školy a rady rodičov ho
môžeme operatívne upravovať.
7. Vnútorný poriadok bol schválený pedagogickou radou dňa 30. 08.2010
8. S vnútorným poriadkom školy oboznámia triedni učitelia všetkých žiakov v triede
na prvej triednickej hodine školského roka a rodičov na prvom zasadnutí
rodičovského združenia – oboznámenie s VPŠ sa zapíše do TK a zvlášť sa urobí
prezenčná listina s podpismi žiakov aj rodičov a tie sa odovzdajú pedagogickej
zástupkyni riaditeľky školy.
9. Vnútorný poriadok školy sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho
obsahom na prvej triednickej hodine na začiatku školského roka.
10. Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2020 a týmto dňom
sa ruší „Vnútorný poriadok školy z 27. 09. 2004 v znení neskorších doplnkov a
dodatkov.
Spišská Nová Ves, 1. 9. 2020

PaedDr. Ivan Kurilla
riaditeľ ZŠ

