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Základná škola s materskou školou Štefana Ţáryho Poniky
Školský poriadok
čl. 1
Úvodné ustanovenie
Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z.,
zákonom č. 464/2013 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a Občianskym zákonníkom.
čl. 2
Všeobecné ustanovenie
1. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj
osobnosti ţiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania,
tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej,
estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje ţiakovi základné poznatky, zručnosti a
schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej,
športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho
orientáciu v ţivote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
2. Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spoluţitia celého školského kolektívu
ţiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a rodičov, resp.
zákonných zástupcov ţiakov, ktorých dodrţiavanie prispieva k napĺňaniu základného
poslania školy.
čl. 3
Práva ţiakov
1. Ţiak má právo na školu
Ţiak má právo plniť povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý
alebo prechodný pobyt. Na návrh zástupcu ţiaka alebo riaditeľa školy môţe ţiak zo
závaţných výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v
inej škole, a to na základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú ţiak navštevuje, a riaditeľa
školy, ktorú ţiak má navštevovať.
2. Ţiak má právo na prevedenie do inej školy
Ţiak má právo na prevedenie do inej školy. Prevedenie do inej školy sa musí
prerokovať so zástupcom ţiaka; pri prevedení ţiaka treba dbať, aby dochádzka do inej
školy neţ do školy, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt, nespôsobovala
ţiakovi ťaţkosti. Ak sa ţiak prevádza do inej školy, zašle riaditeľ doterajšej školy škole,
do ktorej sa ţiak prevádza, dokumentáciu o ţiakovi a záznam o jeho správaní a
prospechu za neukončené klasifikačné obdobie.
3. Ţiak má právo na vzdelanie
Ţiak má právo na bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku. Vzdelanie má smerovať
k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam
a základným slobodám. Kaţdý ţiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo
vyučovacom procese.
4. Ţiak má právo na slobodu prejavu
Ţiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Ţiaci
môţu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných
názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných ţiakov, ţiadny prejav nesmie byť
vulgárny ani uráţlivý a musí byť v súlade so základnými etickými princípmi a
normami.
5. Ţiak má právo na komisionálne preskúšanie
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Ak ţiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci
I. a II. polroka, môţe zákonný zástupca ţiaka do 3 dní od prevzatia vysvedčenia
poţiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.
6. Ţiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít
Kaţdý ţiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích krúţkov a aktivít, pokiaľ
s jeho účasťou súhlasí vedúci krúţku a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie
výsledky.
7. Ţiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so
svojimi moţnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím
programom
8. Ţiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu poloţiť otázku a dostať na
ňu odpoveď.
9. Ţiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.
10. Ţiak má právo na objektívne hodnotenie.
11. Ţiak má právo primerane vyuţívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, kniţnicu.
12. Ţiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli
zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a vekom dieťaťa.
13. Ţiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho
schopnosti a zdravotný stav.
14. Ţiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovnovzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov.
15. Ţiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými
predpismi.
čl. 4
Povinnosti ţiakov
1. Ţiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov,
podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodrţiavať tento
poriadok školy. Ţiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných
dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunaţívania a mravné normy spoločnosti
a robil česť škole aj sebe.
2. Ţiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať
sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a
dochádzka do záujmových krúţkov, do školskej druţiny a školského klubu je pre
zaradených ţiakov povinná.
3. Ţiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
4. Ţiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udrţiavať v poriadku a v čistote
svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred
poškodením; je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín
a pokynov učiteľov. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo
úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič ţiaka (zákonný zástupca).
5. Pred skončením vyučovania ţiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy a
zdrţovať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
6. Ţiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spoluţiakov; ţiakom sú v priestoroch
školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie,
pitie alkoholických nápojov, poţívanie zdraviu škodlivých látok.1
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čl. 5
Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí a ţiakov
1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie,
ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce
schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu,
svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo
školského zariadenia moţno uplatňovať v súlade s moţnosťami výchovno-vzdelávacej
sústavy.
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka alebo zástupca zariadenia má právo:
a) ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom
zariadení poskytovali deťom a ţiakom informácie a vedomosti vecne a
mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a
cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského
zariadenia a
c) školským poriadkom,
d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
e) na poskytnutie poradenských sluţieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa
školy alebo školského zariadenia,
g) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského
zariadenia
h) prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
i) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po
predchádzajúcom súhlase
j) riaditeľa školy
3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:
a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a
na plnenie školských povinností,
b) dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom,
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby,
d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti
jeho dieťaťa,
e) jeho zdravotných problémoch alebo iných závaţných skutočnostiach, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
f) nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne zavinil.
4.

5.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy
pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona;
dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloţí dokladmi v súlade so
školským poriadkom.
Ak sa dieťa alebo ţiak nemôţe zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v
školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný
oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho
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neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo ţiaka sa
uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky
hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť
dieťaťa alebo ţiaka na súťaţiach.
6. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo ţiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca
zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môţe
vyţadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo ţiaka alebo iný doklad
potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo ţiaka z
dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloţí
dieťa, ţiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.
7. Plnoletý ţiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 8 aţ 10.
8. Ustanovenia v odsekoch 1 aţ 11 sa vzťahujú na osoby vo výkone väzby a osoby vo
výkone trestu odňatia slobody primerane tak, aby sa ich vzdelávanie zabezpečovalo v
súlade s osobitnými predpismi.
čl. 6
Výchovné opatrenia
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú ţiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,
za zásluţný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje ţiakovi pred kolektívom triedy alebo školy
triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.
3. Ţiakovi moţno udeliť :
a) pochvalu od vyučujúceho na vyučovaní
b) pochvalu od vyučujúceho do ţiackej kniţky ţiaka
c) pochvalu od triedneho učiteľa
d) pochvalu od riaditeľa školy
e) diplom
4. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.
5. Opatrenie na posilnenie disciplíny ţiakov sa ukladá za závaţné alebo opakované
previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníţeniu
stupňa zo správania.
6. Podľa závaţnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
a) poznámka do ţiackej kniţky ţiaka,
b) napomenutie od triedneho učiteľa,
c) pokarhanie od triedneho učiteľa,
d) pokarhanie od riaditeľa školy
e) zníţenie známky zo správania.
7. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy.
8. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
9. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy.
10. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu ţiaka,
opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.
čl. 7
Dochádzka do školy
1. Ţiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu svojich hodín a
zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.
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2. Ak ţiak má vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, musí byť uvoľnenie ţiaka
vopred povolené. Ţiadosť o uvoľnenie ţiaka je
a) písomné a podpísané rodičmi ţiaka (zákonným zástupcom)
b) ústne pri odchode ţiaka zo školského vyučovania počas dňa, kedy ţiaka osobne
ospravedlní priamo rodič (zákonný zástupca).
Uvoľnenie ţiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť ţiaka na vyučovaní.
3. Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je
povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 24 hodín.
4. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti ţiaka v škole sa uznáva najmä
a) choroba ţiaka,
b) lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
c) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
d) náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
e) mimoriadne udalosti v rodine ţiaka,
f) účasť ţiaka na organizovanej športovej príprave, na súťaţiach prípadne v štátnej
reprezentácii,
g) prípadne iné závaţné udalosti, ktoré znemoţňujú jeho účasť v škole na základe
posúdenia riaditeľa školy.
5. Ak ţiak vymešká viac ako 90 vyučovacích hodín v jednom polroku, triedny učiteľ dáva
návrh na vykonanie komisionálnych skúšok. Termín vykonania komisionálnych skúšok
určí riaditeľ školy. Triedny učiteľ informuje o návrhu zákonného zástupcu.
6. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie , ţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca
(rodič) porušujú povinnú školskú dochádzku ţiaka, jeho neprítomnosť na vyučovaní sa
povaţuje za neospravedlnenú a navrhuje na prerokovanie v pedagogickej rade
nasledovné výchovné opatrenia:
a) pokarhane triednym učiteľom
1aţ 5 neospravedlnených hodín
b) pokarhanie riaditeľom školy
6 aţ 10 neospravedlnených hodín
c) zníţená známka zo správania 2
11 aţ 20 neospravedlnených hodín
d) zníţená známka zo správania 3
21 aţ 30 neospravedlnených hodín
e) zníţená známka zo správania 4
31 aţ 50 neospravedlnených hodín
7. Triedny učiteľ pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ţiaka v rozsahu 5
neospravedlnených hodín zasiela prostredníctvom riaditeľstva školy rodičovi
(zákonnému zástupcovi) písomné upozornenie na zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky s výzvou na nápravu.
8. Škola má povinnosť oznámiť Obci Poniky cestou Obecného úradu v Ponikách
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky ţiaka.

1.
2.

3.
4.

čl. 8
Organizácia vyučovania
Vyučovanie sa začína o 07,45 hod. vo vopred určených vyučovacích učebniach. Ţiaci
vstupujú do budovy školy najskôr o 7,30 hod..
Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú desaťminútové
prestávky Po druhej vyučovacej hodine je hlavná prestávka v trvaní 15 minút . Ţiaci cez
hlavnú prestávku opúšťajú učebňu; zdrţiavajú sa v určených priestoroch školy.
Ţiak je povinný prísť na vyučovanie načas s poţadovanými pomôckami, prezutý vo
vhodných prezuvkách do tried a odborných učební.
Ţiaci na bicykli, kolieskových korčuliach a i. prichádzajú do školy na vlastné
nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových zariadeniach a pomôckach
6

Základná škola s materskou školou Štefana Ţáryho Poniky
zakázaný, pričom škola za ich poškodenie alebo krádeţ nezodpovedá. Vo
vnútorných priestoroch školy je zakázané pohybovať sa na kolieskových korčuliach
alebo iných športových zariadeniach.
5. Ţiak je povinný nosiť do školy ţiacku kniţku a dávať si zapísať známky za prospech.
Ak sa ţiak z váţnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa
vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny.
6. Vyučujúci učiteľ určí sluţbu, ktorá nahlási neprítomných, prinesie podľa jeho
poţiadaviek pomôcky, zotiera tabuľu. V prípade, ţe v učebni má trieda poslednú
vyučovaciu hodinu, zodpovedá vyučujúci a sluţba za vyloţenie stoličiek a poriadok
v triede.
7. Ţiak sa počas vyučovania nesmie zdrţiavať na chodbách, v šatniach a iných priestoroch
školy. Priestory WC navštevuje podľa potreby. Po chodbe chodí primerane rýchlo, po
schodištiach po pravej strane.
8. Prestávky vyuţívajú ţiaci na oddych, desiatu a prípravu učebných pomôcok. Počas
prestávok sa ţiaci nenaháňajú, nenakláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách.
9. V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok ţiak nesmie bez dovolenia opustiť
budovu školy.
10. V školskej jedálni sa ţiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov osôb
vykonávajúcich dozor. Pouţité taniere a príbory ţiaci nenechávajú na stole ale odnesú
ich na určené miesto.
11. Ţiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
12. Škola organizuje školské výlety. Pre ţiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí sa
náhradné vyučovanie.
13. Súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia,
spoločnosti a prírody , a to vo vybraných predmetoch, pri branných cvičeniach, brannošportových kurzoch a záujmovej činnosti.
14. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je základný plavecký výcvik a v siedmom
ročníku základný lyţiarsky výcvik. Škola organizuje lyţiarsky a plavecký výcvik
formou výchovno-výcvikových zájazdov.
15. Súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
16. Škola utvárajú podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov
ţiakov, na ten účel sprístupňuje priestory ihriska a školy
17. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a
spoločenskú činnosť ţiakov.
čl. 9
Zásady správania ţiakov
1. Kaţdý ţiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania i predmetov
voliteľných a nepovinných, do ktorých sa prihlásil.
2. Ţiak je povinný dodrţiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. Z nepovinných
predmetov sa môţe odhlásiť aţ po skončení polrokov, v prípade nedostatočného záujmu
o prácu môţe vyučujúci vysloviť nesúhlas s účasťou ţiaka na nepovinnom predmete
a vylúčiť ho aj v priebehu klasifikačného obdobia.
3. Ţiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných
zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie
a dodrţiavať vnútorný poriadok školy. Ţiak je zodpovedný za spôsobené materiálne
škody, tieto musí buď odstrániť alebo finančne uhradiť.
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4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí ţiak na mieste určenom podľa zasadacieho
poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení
hodiny, ho zdraví povstaním.
5. Na vyučovacej hodine sa ţiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny,
nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.
6. Na vyučovanie si ţiak nosí pomôcky podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých
predmetov.
7. Ak chce ţiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
8. Ak sa ţiak na vyučovanie nepripravil, má moţnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na
začiatku hodiny s uvedením dôvodu.
9. Vyučovanie smie ţiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
10. Manipulovať s oblokmi, závesmi, ţalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou
technikou môţu ţiaci len so súhlasom pedagóga.
11. Mobilné telefóny nosia ţiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu,
poškodenie, nenesie zodpovednosť. Ţiakom nie je dovolené na vyučovaní pouţívať
mobilný telefón. V prípade pouţívania mobilného telefónu mu ho vyučujúci odoberie
a vráti po skončení vyučovania alebo ho vráti rodičom.
12. Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a uţívať akékoľvek drogy, omamné látky,
zbrane aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie disciplíny.
13. Počas prestávky sa ţiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spoluţiakov
bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Ţiaci sa správajú voči sebe slušne a
tolerantne, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím.
Nezneuţívajú fyzicky slabších spoluţiakov na vykonávanie rôznych poniţujúcich
úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ a bez výnimky
kaţdého ţiaka potrestá zníţenou známkou zo správania.
14. Ţiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
15. Počas malých prestávok ţiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na
prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, pouţitie WC, vykonanie osobnej
hygieny.
16. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa ţiakom a v školskej jedálni sa
ţiaci zdrţujú iba počas konzumácie stravy.
17. V školskej jedálni sa ţiaci správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického
dozoru a pracovníčok jedálne.
18. Po skončení vyučovania idú ţiaci domov: Zdrţiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga
v budove školy alebo iných priestoroch školy nie je dovolené.
čl. 10
Pedagogický dozor nad ţiakmi
1. Pedagogický dozor nad ţiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umoţňuje
pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia, priamy styk so ţiakmi a
tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na ţiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.
2. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť ţiakov, sú
oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.
3. Pedagogický dozor nad ţiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti
pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týţdenného pracovného času a nie
pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách
vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí
organizovaných školou.
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4. V škole vykonáva učiteľ dozor nad ţiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po
vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov,
pri prechode ţiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného
určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa,
pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad ţiakmi v školách (školských
zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy
(školského zariadenia).
5. Dozor nad ţiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa
odchodom ţiakov zo školy po skončení vyučovania.
6. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad ţiakmi pri
praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyţiarskom výcviku, počas účasti ţiakov na
súťaţiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri
vychádzke, výlete a exkurzii.
čl. 11
Starostlivosť o ochranu zdravia ţiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
1. Všetci ţiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na
začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia
bezpečnosti a zdravia ţiaka pri niektorých činnostiach, sú ţiaci oboznámení s pokynmi
na predchádzanie úrazom.
2. Kaţdý ţiak je povinný dodrţiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a
rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
3. Ţiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený
a upravený vhodne a čisto.
4. Ţiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako i na podujatiach organizovaných
školou chrániť svoje zdravie a zdravie spoluţiakov.
5. Všetci ţiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
6. Ţiaci nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje,
pouţívať toxické látky a drogy.
7. Ţiak dôsledne dodrţiava hygienické zásady najmä tým, ţe si umyje ruky po pouţití WC
i pred kaţdým jedlom.
8. Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast ţiaka ako aj prípadné
zrakové alebo sluchové vady ţiaka.
9. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný
poučiť a upozorniť ţiakov na ich moţné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť kaţdý zamestnanec školy.
11. Pedagogický zamestnanci sú povinní priebeţne monitorovať správanie sa detí a ţiakov a
zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo
podozrenia, ţe by mohli byť vystavení ohrozeniu ţivota, zdravia alebo neľudskému a zlému
zaobchádzaniu, bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a
zákonnými zástupcami dieťaťa a ţiaka.
12. Ţiak je povinný dodrţiavať program prevencie šikanovania.2
čl. 12
Osobitné opatrenia pri vyučovaní
1. Telesná výchova

2

Plán prevencie šikanovania je rozpracovaný v pláne výchovného poradcu.
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a) ţiaci sú povinní dodrţiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy,
o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
b) na hodiny telesnej výchovy si ţiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.
2. Technická výchova
a) vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť ţiakov so základnými poţiadavkami
na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte,
pilníky, a pod.)
b) do učebne technickej výchovy smie ţiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a
je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore
c) ţiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko
d) na začiatku vyučovacej hodiny je ţiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko,
nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu
e) ţiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím
f) počas vyučovania kaţdý ţiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a
nariadeniami
g) ţiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a vyuţívajú len tie nástroje,
ktoré im boli určené.
h) ţiaci pri kaţdej práci dodrţujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné
pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom
i) ţiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v
učebniach technickej výchovy
j) úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný
nahradiť ten kto škodu zapríčinil
k) ţiak je povinný nahlásiť kaţdý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť
poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia.
l) na konci vyučovacej hodiny je ţiak povinný očistiť pracovisko, očistiť,
skontrolovať a uloţiť pracovné náradie.
a) pri práci povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spoluţiakov.
3. Vyučovanie v učebni kuchynka
a) ţiaci musia byť vopred oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údrţbu
elektrických kuchynských strojov a zariadení
b) elektrické spotrebiče je oprávnený zapnúť a vypnúť len vyučujúci
c) znečistené priestory učebne sú ţiaci povinní po znečistení dôkladne vyčistiť
d) ţiaci sú povinní s ostrými predmetmi (napr. nôţ, vidlička, noţnice, a pod.)
zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou.
e) pri odchode z učebne je vyučujúci povinný prekontrolovať, či sú všetky spotrebiče
vypnuté.
4. Vyučovanie v učebni chémie a informatiky
a) vstup do učebne chémie alebo informatika majú ţiaci povolené len v sprievode
vyučujúceho
b) vyučujúci je povinný upozorniť ţiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní
v laboratóriách
c) ţiak je povinný poznať a dodrţiavať laboratórny poriadok
d) kaţdý ţiak je povinný v učebni dodrţiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na
pridelenej úlohe a pouţívať pracovný odev na laboratórne práce
e) ţiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané
f) pri práci v učebni dbá kaţdý ţiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť
svojich spoluţiakov
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g) v učebni je zakázané jesť a piť
čl. 13
Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch
1. Plavecký výcvik
- plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený
riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania
s odbornou kvalifikáciou
- pedagogický dozor pri dochádzke ţiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy
alebo zamestnanec poverený riaditeľom školy
- cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť ţiakov
- ţiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia
2. Lyţiarsky výcvik
- vedúci lyţiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu
- lyţiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného druţstva, zdravie a bezpečnosť
jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor
- pred lyţiarskym zájazdom sú ţiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase
s účasťou
3. Škola v prírode
- vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy
- výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú,
turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu ţivotného prostredia
- v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť
4. Školské výlety a exkurzie
- kaţdý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské
podujatie musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený
- plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický
zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 3
dni pred začiatkom akcie
- na výletoch sa môţu zúčastniť iba ţiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje
podmienkam a programu akcie
- pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní ţiakov
vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a
primeranom výstroji
- ţiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozor konajúcej osoby
čl. 14
Záverečné ustanovenia
Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľom
školy.
V Ponikách dňa 02.09.2015

Mgr. Mária Janovčíková
riaditeľ školy
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Vnútorný poriadok základnej školy
pre triednych učiteľov, učiteľov
vychovávateľky a nepedagogických
zamestnancov školy


Zamestnanec je povinný zdrţiavať sa na pracovisku v čase :
zamestnanec
učiteľ
dozor konajúci učiteľ
vychovávateľ
ekonómka, pracovníčka PAM
školník
upratovačka
prestávka na obed

čas
7,3o hod. – 14,oo hod. 6,5 hod. denne,
7,3o hod. –14,oo hod.
6,30 hod.-7,30 hod., 11,15 hod. – 17,00 hod
7,00 hod. – 15,00 hod.
6,3o hod. – 13,3o hod., / 15,30o hod. – 16,3o hod.
7,45 hod. – 8,45 hod., / 13,oo hod. – 18,oo hod.
12,10 hod. – 12,40 hod.

1. Povinnosti učiteľov
a) Týţdenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas
ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu a výchovnú činnosť
(plnia základný úväzok), a z času počas ktorého vykonávajú ostatnú činnosť
súvisiacu s pedagogickou prácou, ktorých rozsah upravuje pracovný poriadok ZŠ
Poniky.
b) Na vyučovaciu hodinu je riadne pripravený. Spôsob prípravy je vecou učiteľa, dbá
o svoj odborný a profesionálny rast.
c) Preloţenie jednej alebo viac vyučovacích hodín povoľuje riaditeľ školy. Plánované
vychádzky na jednu alebo viac vyučovacích hodín povoľuje taktieţ riaditeľ školy,
alebo zástupca riaditeľa školy.
d) Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je kaţdý vyučujúci
povinný rešpektovať.
e) Kaţdý učiteľ je povinný dodrţiavať 45 minútovú vyučovaciu dobu.
f) Skôr, ako začne učiteľ učiť, skontroluje školské pomôcky a potreby ţiakov.
g) Pri skúšaní musí učiteľ známku z odpovede stručne zdôvodniť, oznámiť triede
a zapísať do klasifikačného záznamu a ţiackej kniţky.
h) Učiteľ sám prináša i odnáša triednu knihu i klasifikačný záznam. Nenecháva ich po
skončení vyučovania v učebni.
i) Učiteľ je povinný zapisovať do triednej knihy neprítomnosť ţiakov a presný a jasný
obsah vyučovacej hodiny.
j) Učiteľ je povinný, aby ţiaci zachovávali vnútorný poriadok školy.
k) Písomné skúšky, okrem písomných prác v jazykových predmetoch a matematike sa
pripúšťajú iba v tých predmetoch, kde sa nimi zisťuje schopnosť samostatného
uskutočňovania výpočtov, konštrukcií a grafov. K písomnému prevereniu
vedomostí ţiakov moţno pouţiť aj didaktické testy tematické alebo polročné.
V ostatných prípadoch sa vedomosti ţiakov preverujú ústnymi skúškami.
l) Vedúci exkurzie alebo výletu, ako aj zúčastnení učitelia sú povinní dbať na
bezpečnosť ţiakov, dôkladnú prípravu a vyhodnotenie. Pred organizovaním akcie je
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vedúci povinný odovzdať riaditeľovi školy plán podujatia (exkurzia, výlet, plavecký
alebo lyţiarsky výcvik a pod.).
m) Vyučujúci má mať vţdy všetkých ţiakov na vyučovacej hodine. V ojedinelých
prípadoch, ak to ţiada záujem ţiaka alebo školy, môţe triedny učiteľ a riaditeľ školy
uvoľniť ţiaka z vyučovania.
n) Po ukončení poslednej vyučovacej hodiny v triede je kaţdý učiteľ povinný
prekontrolovať stav učebne z hľadiska čistoty, poriadku, uloţenia pomôcok a keď
treba okamţite zjedná nápravu. Ţiakov vţdy odvedie do šatne.
o) Učitelia neznevaţujú pred ţiakmi a pred verejnosťou jeden druhého.
p) Kaţdý učiteľ venuje pozornosť slabo prospievajúcim a talentovaným ţiakom.
q) Učitelia sa zaujímajú aj o súkromný ţivot svojich ţiakov, v prípade nutnosti
navštívia domácnosť ţiakov.
r) Učitelia telesnej a technickej výchovy dbajú, aby všetci ţiaci mali predpísaný úbor.
s) Učitelia i vychovávatelia sú povinní na príkaz riaditeľa školy prípadne zástupcu,
zastupovať neprítomného učiteľa alebo vychovávateľku.
t) Učitelia a vychovávatelia si všímajú zdravotný stav ţiakov, v prípade nutnosti
zabezpečia lekársku pomoc.
u) Všetci učitelia a vychovávatelia sú povinní dodrţiavať bezpečnostné, protipoţiarne
opatrenia školy, dodrţiavať zásady školskej hygieny a vedú aj ţiakov
k dodrţiavaniu bezpečnostných pravidiel, dopravnej bezpečnosti, protipoţiarnej
ochrane. Za bezpečnosť a ţivot ţiakov v čase vyučovania a v čase pedagogického
dozoru je učiteľ i vychovávateľ osobne zodpovedná (ý).
v) Zasadací poriadok určuje v triede triedny učiteľ.
w) Vo výchovnej práci i na vyučovaní majú pochvaly prevaţovať nad negatívnymi
formami hodnotenia. Nie je prístupné posielať ţiaka za dvere, pouţívať telesné
tresty a zosmiešňovať ţiaka.
x) Neprítomnosť v práci je nutné oznámiť do 7,3o hod. vedeniu školy. Dovolenku je
moţné čerpať v čase hlavných a vedľajších prázdnin. Čerpanie dovolenky v čase
vyučovania v mimoriadnych prípadoch schvaľuje riaditeľka školy na písomné
poţiadanie zamestnanca.
y) Neprítomnosť v práci pre účasť na rôznych podujatiach je potrebné nahlásiť deň
vopred vedeniu školy.
z) Návštevy rodičov prijímať v čase, keď majú učitelia voľné hodiny, alebo
v popoludňajších hodinách – konzultačných dňoch.
aa) Kaţdý zamestnanec školy je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých
sa dozvie pri práci, alebo v súvislosti s ňou a ktoré vo všeobecnom záujme, alebo
v záujme zúčastnených osôb vyţadujú, aby sa zachovali v tajnosti. Zamestnanci
školy sú povinní starať sa o bezpečné uloţenie úradných spisov a učebných
pomôcok. Môţu dovoliť nazrieť do úradných spisov a kníh, alebo urobiť z nich
odpis, či výpisy len ak to pripúšťajú platné predpisy. Zamestnanec nemôţe prebrať
spis, alebo úradnú zásielku, finančné prostriedky, ak na to nemá poverenie.
bb) Zamestnanci nesmú prijímať na svoju činnosť alebo so zreteľom na ňu výhody,
vyhradzovať si ich, alebo dávať podnet k ich ponúkaniu.

2. Povinnosti dozor konajúceho učiteľa a vychovávateľov
a) Vychovávatelia nastupujú do práce o 6,30 hod.(ranný klub) a o 11,15 hod. Starajú
sa o to, aby ţiaci čas pred obedom vyuţili účelne. Vykonávajú dozor nad ţiakmi
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ŠKD počas obeda. Podľa pokynov riaditeľa školy alebo jeho zástupcu, zastupujú
neprítomných učiteľov na I. stupni.
b) Dozor konajúci učiteľ dbá o to, aby ţiaci vstupovali do budovy školy v očistenej
obuvi a prezuli sa v šatniach.
c) Dozor konajúci učiteľ počas kaţdej prestávky dozerá na správanie ţiakov
v učebniach, na chodbách, podľa potreby aj v sociálnych zariadeniach. Kontroluje
činnosť týţdenníkov (vetranie, čistotu tabule, príprava pomôcok...). Upozorňuje
ţiakov na čistotu na chodbách, zisťuje, či nie je poškodený školský majetok.
V prípade zistených nedostatkov, tieto nahlási okamţite vedeniu školy. Dozor
konajúci učiteľ má právo si stanoviť spomedzi ţiakov pomocnú sluţbu. Celodenný
dozor sa končí o 14,oo hod.

3. Povinnosti dozoru v školskej jedálni
a) Obedy sa vydávajú od 12,15 hod. – 13,00 hod.
b) Učitelia, ktorí konajú dozor v školskej jedálni dbajú o správne stolovanie,
dodrţiavanie spoločenských a hygienických návykov. Dozerajú na disciplinovaný
príchod ţiakov do jedálne a preberanie stravy. Nedovolia, aby sa ţiaci správali
hlučne. Dbajú, aby si po skončení obeda kaţdý stravník odniesol tanier k okienku
kuchyne a zanechal svoje miesto čisté.

4. Starostlivosť o majetok školy, osobný majetok zamestnancov
a ţiakov, hygienu a čistotu priestorov školy
a) Kaţdý triedny učiteľ sa stará o vnútorné vybavenie učebne, kontroluje jej stav
a úplnosť podľa inventárneho zoznamu. V prípade poškodenia vnútorného
vybavenia učebne (poškodenie steny, podlahoviny, okien a pod.) zistí vinníka
a zabezpečí náhradu škody. Nestačí len uhradiť výšku škody, ale je potrebné
vykonať aj práce spojené s opravou alebo výmenou poškodenej veci.
b) Triedny učiteľ sa stará o jednoduchú, účelovú, aktuálnu a vkusnú výzdobu učebne.
Na stenách a nábytku nie je dovolené bez predchádzajúceho súhlasu robiť opravy.
c) Všetky vzniknuté nezavinené závady, ktoré si vyţadujú opravu, alebo výmenu
neodkladne ohlásiť riaditeľovi školy.
d) Dbá, aby na hodinách výtvarnej výchovy po pouţití farieb nechávali ţiaci stoly
čisté, to isté platí na hodinách pracovného vyučovania. V 5.-9. ročníku zabezpečujú
túto činnosť vyučujúci jednotlivých predmetov.
e) Dozor konajúci učiteľ dbá na dodrţiavanie čistoty na chodbách. Po prestávkach
ţiakov necháva urobiť poriadok na chodbách a na WC. Osobitnú pozornosť venuje
čistote a hygiene po prestávke, kedy ţiaci desiatovali. Dozerá, či sú učebne
pravidelne vetrané, pričom teplota v nich by sa mala pohybovať v rozpätí od 18°C –
20°C.
f) Dbá, aby týţdenníci udrţiavali tabuľu v stálej čistote, utierali ju vlhkou handrou (nie
mokrou), špongiou. Handra na utieranie tabule musí byť na začiatku kaţdej
vyučovacej hodiny dobre vyprášená.
g) Kontroluje stav kvetov na chodbách, či nie sú poškodené.
h) Učitelia výtvarnej výchovy predkladajú riaditeľke školy návrhy na estetické
riešenie interiéru budovy a výzdobu pri rôznych sviatkoch.
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5. Vedúci kabinetov
a) Starajú sa o zverené pomôcky a knihy. Navrhujú zástupcovi riaditeľa školy
doplňovanie a vyraďovanie pomôcok a kníh.
b) Vedú inventárnu knihu.
c) Zaznamenávajú si zapoţičiavanie pomôcok z kabinetov ostatným učiteľom.
d) Vyhotovujú inventárne zoznamy vnútorného vybavenia kabinetu a starajú sa oň.
Dbajú, aby všetky inventárne predmety boli označené inventárnym číslom.
e) Dojednávajú s upratovačkami pravidelné čistenie kabinetu a starajú sa, aby
pomôcky boli čisté a spôsobilé pouţívania.
f) Pri preberaní pomôcok od dodávateľa kontrolujú ich úplnosť, stav a navrhujú
reklamácie.
g) Vedúci kabinetu prevezme novú učebnú pomôcku v deň, kedy mu bola jeho
dodávka oznámená, najneskoršie v nasledujúci deň. Bezodkladne novú pomôcku
zainventarizuje a oznámi tajomníčke školy inventárne číslo.
h) Vedúci kabinetu rozhoduje o všetkom, čo súvisí s bezpečným rozmiestnením
a uloţením učebných pomôcok, ich zabezpečením proti odcudzeniu alebo
poškodeniu.

6. Všeobecné poţiadavky
a) Učitelia, ktorí vyučujú mimo učebne, napr. v odbornej učebni, cvičenej kuchynke,
na vychádzke, exkurzii a podobne sú povinní zabezpečiť osobné a školské veci
ţiakov proti odcudzeniu uzamknutím učebne alebo tým, ţe si ţiaci zoberú všetky
veci so sebou.
b) V školských dielňach nie je dovolené vykonávať práce pre súkromné účely.
V osobitných prípadoch súhlas dáva riaditeľ školy. Rovnako nie je dovolené
uskladňovať v priestoroch školy súkromný majetok (dosky a pod.).
c) Pedagogickí pracovníci školy si odkladajú svoje osobné veci v zborovni alebo
kabinete. Tieto treba stále zamykať, aby nedošlo k strate.
d) Učebné pomôcky, ktoré zamestnanci chcú pouţiť na súkromné účely sa môţu
poţičať iba po súhlase riaditeľa školy.
e) Nábytok a predmety vnútorného vybavenia z miestnosti do miestnosti je moţné
prenášať iba po súhlase zástupcu riaditeľa školy.
f) Kaţdý pracovník školy je povinný chrániť majetok školy pred poškodením,
zničením a zneuţitím. Je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k škodám na
majetku, ani k neoprávnenému majetkovému prospechu.

7. Reţimové opatrenia
a) Vstup do objektu školy je povolený cudzím osobám iba s vedomím riaditeľa školy,
alebo zástupcu riaditeľa školy.
b) Mená osôb, ktoré v objekte pracujú musia byť zaznamenané u ekonómky školy
spolu s uvedením organizácie alebo podnikateľa, ktorý opravy (inú činnosť) v škole
vykonáva
c) Pobyt na pracovisku vo voľných dňoch povoľuje riaditeľ školy, alebo jeho zástupca.
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8. Mechanické zábranné prostriedky
a) Vyučujúci po poslednej vyučovacej hodine sú povinní dbať o to, aby boli
uzatvorené všetky okná v učebni.
b) Upratovačky sú povinné po skončení upratovania zamknúť učebne, skontrolovať
uzatvorenie ostatných miestností proti vniknutiu do budovy všetky moţné prístupy
(okná, vetracie okienka a pod.).

9. Kľúčový reţim – strata kľúčov
a) Kaţdý pracovník, ktorý stratí kľúč , musí stratu okamţite nahlásiť riaditeľke
školy, alebo zástupkyni riaditeľky. Poučenie pracovníkov školy je vykonané pri
preberaní kľúčov.
 Kľúč od brány má : školník, riaditeľka školy, upratovačky,
ekonómka školy
 Kľúč od zborovne : kaţdý učiteľ
 Kľúč od hlavných dverí: RŠ, ZRŠ, Palovičová, Dupačová, Šávoltová,
školník, upratovačky
 Kabinet fyziky : Volníková
 Kabinet chémie: Volníková
 Kabinet 1.-4.roč.: Stachová
 Kabinet výchovného poradcu a VYV : Šlosárová
 Kabinet dejepisu a zemepisu : Rybárová
 Kabinet biológie: Rybárová
 Kabinet matematiky: Kutelyová
 Kabinet technických prác: Volníková
 Kabinet pestovateľských prác : Volníková
 Školská kniţnica: Kutelyová
 Kabinet TEV: Trudič
b) Duplikáty kľúčov sú uloţené v riaditeľni školy. Pracovníci školy sú povinní
zamykať dvere pri kaţdom opustení pracoviska (kabinet, zborovňa, a pod.). Po
skončení vyučovania upratovačky prekontrolujú uzatvorenie okien vo všetkých
miestnostiach, WC, skontrolujú uzamknutie všetkých miestností.

Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Ţiacky zákonník
Práva dieťaťa
Zásady dodrţiavania predpisov BOZP pre učiteľov
Ţiaci majú zakázané
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ŢIACKY ZÁKONNÍK
§1
Základné moje práva

a) právo na ţivot,
b) právo na starostlivosť a lásku - aby ich mal niekto dospelý rád a aby ich
kaţdý rešpektoval také aké sú,
c) právo na dostatok zdravej výţivy, právo na zdravé jedlo,
d) právo na lekársku starostlivosť
e) právo na vzdelanie,
f) právo na prácu,
g) právo na hru a voľný čas - venovať sa svojim záujmom,
h) právo vyjadriť svoje názory, právo povedať, čo si myslíš, usporiadať
si svoj ţivot podľa vlastného presvedčenia
§2
Pre rodiča
a) Som Vaše dieťa, majte ma radi.
b) Všímajte si ma, stojím rovno pred Vami.
c) Chcem sa len o niekoho oprieť.
d) Chcem mať pekný dom a nemusí byť ani rozprávkový, stačí keď je
v ňom čisto.
e) Rád chodím do školy, tak ma tam posielajte a nebráňte mi.
f) Poteší ma , keď sa opýtate, ako sa mi darilo.
g) Potrebujem niečo aj jesť.
h) Neznášam, keď pijete alkohol , ten Vám nepomôţe.
i) Fyzické ublíţenie mi nepomáha.
j) Naučte ma byť zodpovedným a ako sa mám o seba postarať.
Vaše dieťa
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§3
Pre učiteľa
a) Často sa usmievaj.
b) Som iba ţiak, iba Váš ţiak , neviem všetko.
c) Som oheň i voda. Raz vzplaniem, inokedy plávam!
d) Buď spravodlivý!
e) Mám dušu i srdce! Všimli ste si?
f) Moja hlava je ako litrová fľaša. Niekedy len pollitrová. Viac ako liter sa
do nej nezmestí. Neprelievajte!
g) Uč ma to čo, potrebujem pre ţivot.
h) Nie všetko ma baví !
i) Všimli ste si, ţe som inakší, nehádţte nás všetkých do jedného vreca.
j) Chcem vedieť dodrţiavať pravidlá, skús ma to naučiť!
Vaši ţiaci
§4
Pre dieťa
a)

Som tvoj rodič, na tom nič nezmeníš!

b)

Mám ťa rád, pripomeň mi, ak ti to neukáţem!

c)

Cti si ma, a keď hundreš, tak len potichu, aby som to nepočul!

d)

Pomáhaj mi, mám toho dosť na starosti.

e)

Nerob mi vrásky, mám so sebou dosť starostí.

f)

Vulgárne slová Ti nepristanú.

g)

Nepristane Ti ani cigareta .

h)

Pamätaj, ţe voda nie je len na pitie, ale aj na umývanie.

i)

Nehádaj sa a nebi svojich súrodencov, keď uţ tu nebudem, moţno
budú jediní, čo Ťa budú mať radi.
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j)

Staraj sa o svoje veci, nemám peniaze na rozhadzovanie.

Snaţ sa pochopiť,
ţe tvoje správanie má isté dôsledky. Ak nedbáš o svoje veci, nečakaj hneď od
rodičov nové, náhradné. Rodič musí veľa pracovať, aby si mal, čo potrebuješ.
Nezabúdaj chváliť.
Kaţdý rodič sa snaţí starať o svoje dieťa tak, ako vie a môţe. Zaslúţi si za
svoju snahu vďaku. Nezabúdaj na slovíčka „prosím a „ďakujem“. Poďakuj aj
za pomoc s úlohami.
Vaši rodičia
§5
pre ţiakov
a) Pamätajte, ţe kaţdý deň v škole je úţasným záţitkom! (pre nás oboch)
b) Nekradni mi úsmev, lebo nie je nič horšie ako nevrlý učiteľ!
c) Nevyslovuj často moje meno, lebo čert nikdy nespí!
d) Nenič mi nervy, lebo keď sa nahnevám, nevyzerám bohvieako
príjemne!
e) Pamätaj, ţe v slovnom súboji so mnou nevyhráš, preto mi nikdy neskáč
do reči!
f) Pri písomkách odpisuj tak, aby som ťa nenachytal, inak neručím za
výsledok!
g) Neboj sa poţiadať o pomoc a o radu.
h) Nepreceňuj , ale ani nepodceňuj sa.
i) Nekopíruj moje chyby – aj ja som len človek.
j) Teš sa na budúcnosť, moţno raz budeme kolegovia a dobrí priatelia!
Vaši učitelia
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PRÁVA

DIEŤAŤA

 Dieťa má právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboţenstva,
pôvodu a postavenia
 Dieťa má právo na zdravý duševný rozvoj
 Dieťa má právo na meno a štátnu príslušnosť
 Dieťa má právo na výţivu, bývanie a zdravotnícke sluţby
 Dieťa má právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom
alebo sociálnom postihnutí
 Dieťa má právo na lásku, porozumenie a starostlivosť
 Dieťa má právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie
 Dieťa má právo na prednostnú ochranu a pomoc
 Dieťa má právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou
a vyuţívaním
 Dieťa má právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu
v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva
 Dieťa má právo verejne vyjadriť svoj názor, právo ísť na WC aj
cez malú prestávku, za nevyhnutných okolností aj cez vyučovaciu
hodinu
Je dôleţité poznať všetky svoje práva,
ale nezanedbávať povinnosti.
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Zásady dodrţiavania predpisov BOZP pre učiteľov
Učiteľ nesmie....


















Nechať ani najmenší úraz ţiaka bez povšimnutia a nezapísať ho do zošita drobných
poranení umiestneného v lekárničke v zborovni na I. – II. stupni
Nechať bez povšimnutia viditeľný úraz ţiaka, ku ktorému došlo mimo priestorov školy
Nechať bez povšimnutia zistené závady, ktoré môţu ohroziť bezpečnosť ţiakov
a zamestnancov (musí ich bezodkladne ohlásiť)
Počas dozoru odchádzať z chodby
Nechať ţiakov samých odchádzať do šatne, do kabinetov...
Nechať ţiakov manipulovať so ţiadnymi prístrojmi napájajúcimi sa na elektrickú sieť
Nesmie sám opravovať elektrické prístroje a káble
Vyslať ţiaka nikde mimo školských priestorov
Nesmie odchádzať od ţiakov na hodinách pracovného vyučovania pri práci s ostrými
predmetmi
Nesmie dovoliť pracovať ţiakom s nástrojmi, ktoré nie sú opatrené potrebnými
náleţitosťami
Učiteľ TEV nesmie začať hodinu bez kontroly telocvičného úboru
Nesmie chodiť nevhodne obutý (v topánkach na opätkoch)
Porušovať vyvesené predpisy BOZP.
V priestoroch školy poţívať alkoholické nápoje a fajčiť
Nechať bez povšimnutia opakované priestupky ţiakov, zaznamenáva ich do triednej
knihy
Nesmie posielať ţiakov za dvere
Nesmie pouţívať ţiadne telesné tresty
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Ţiaci majú zakázané....























Ţiak nesmie vchádzať do budovy pred 7,3o hod. Do budovy vstupuje len s dozor
konajúcim učiteľom
Ţiak v čase vyučovania nesmie svojvoľne opustiť školu
Ţiaci sa nesmú naháňať po triede a po chodbách
Ţiaci sa nesmú púšťať a nakláňať po zábradlí schodišťa
Ţiak nesmie ísť po schodoch inak ako po pravej strane
Ţiak nesmie nijako ohroziť spoluţiaka (pichať kruţidlom, pravítkom, noţnicami...)
Bez závaţného dôvodu a povolenia učiteľa nesmie ţiak prechádzať z jednej budovy do
druhej, zdrţiavať sa v spojovacej chodbe
Nesmie bez učiteľa schádzať do priestorov dielní, kuchynky a do priestorov ţiadneho
kabinetu
Ţiak nesmie pouţívať ţiadne náradie bez prítomnosti učiteľa
Nesmie nosiť do školy ţiadne veci, ktorými by mohol ohrozovať svojich spoluţiakov
Nesmie pracovať so ţiadnymi prístrojmi napájajúcimi sa na el. sieť
Nesmie bezdôvodne manipulovať s vodovod kohútikmi a rozlievať vodu
Nesmie manipulovať s ventilmi na radiátoroch
Nesmie sa kĺzať po chodbách
Nesmie znečisťovať priestory školy odhadzovaním odpadkov mimo smetných nádob
Nesmie mať na prezúvanie nevhodnú obuv (šľapky)
Nesmie fajčiť
Nesmie sa v zimnom období kĺzať po prístupovej ceste do školy
Na WC bude cez vyučovanie odchádzať len v najnutnejších prípadoch
Nesmie nosiť do školy cenné veci a väčší obnos peňazí, škola ani poisťovňa za ich
stratu vecí nezodpovedá a ani ju neuhradí
Ţiak nesmie prísť na hodinu TEV, PVC, VYV a THD bez vhodného pracovného
oblečenia a bez pomôcok
Nesmie prísť do školy výstredne oblečený –á, dievčatá namaľované
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