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Milý žiak, žiačka!
Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby
si bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí, v školskej jedálni
a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti
školský poriadok.
Vychádzame z Deklarácie práv dieťaťa a zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv,
ktoré sa dotýkajú života v škole:
Máš právo chodiť do školy.
Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam
a základným slobodám.
Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.
Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale
aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. Najdôležitejšou podmienkou pritom
je dodržanie slušnosti a úcty k iným.
Nesmieš ubližovať iným.
Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.
Školský poriadok obsahuje tieto časti:
Čl. 1
Čl. 2
Čl. 3
Čl. 4
Čl. 5
Čl. 6
Čl. 7
Čl. 8
Čl. 9
Čl.10
Čl.11
Čl.12

Všeobecné ustanovenia
Práva žiakov
Povinnosti žiakov
Práva rodičov
Povinnosti rodičov
Výchovné opatrenia
Dochádzka žiakov do školy a ich uvoľňovanie z vyučovania
Zásady správania žiakov
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Organizácia vyučovania
Vnútorný režim školy
Záverečné ustanovenie
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov
v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami
a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti
a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou
alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy.
Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy.
Čl. 2
Práva žiakov
1. Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
2. Žiak má právo na bezplatné základné vzdelanie a získavanie vedomostí v rozsahu

2

platných učebných osnov.
3. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej
príslušnosti.
4. Žiak má právo na vzdelávanie v štátnom jazyku.
5. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti,
nadanie a zdravotný stav.
6. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a pomôcok na vyučovanie.
7. Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom prostredí bez rušivých
momentov, v hygienicky vyhovujúcom prostredí.
8. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou
a vzdelávaním.
9. Žiak má právo na slušné zaobchádzanie a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému,
psychickému, sexuálnemu násiliu.
10. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so
svojimi možnosťami, záujmami a záľubami.
11. Žiak má právo na informácie, týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích
výsledkov.
12. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie.
13. Žiak má právo využiť služby školskej jedálne.
14. Žiak má právo zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád a podujatí, so súhlasom
riaditeľa reprezentovať školu vo vyšších súťažiach.
15. Žiak má právo navštevovať ZUŠ, CVČ, jazykové školy, športové oddiely a byť
členom spoločenských organizáciách, ak členstvo v nich sa mu dovoľuje.
16. Žiak má právo byť ocenený za úspešný prospech, vzorné správanie, aktivitu, víťazstvá
v súťažiach.
17. Žiak má právo riešiť svoje problémy a pripomienky na triednických hodinách,
v závažných prípadoch i na riaditeľstve školy, podľa svojich potrieb využívať pomoc
triedneho učiteľa, výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie.
18. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
19. Žiak má právo k danému učivu použiť akúkoľvek vhodne položenú otázku a dostať na
ňu odpoveď.
20. Žiak má právo konzultovať svoj prospech a hodnotenie vo vhodnom čase a vhodným
spôsobom s vyučujúcim.
21. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
22. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
23. Žiak má právo na omyl.
24. Žiak má právo na opravnú (komisionálnu ) skúšku, pri splnení potrebných podmienok.
25. Žiak má právo na stredajšie popoludnie, ktoré je určené na mimoškolskú záujmovú
činnosť a na oddych žiakov. V tomto čase sa žiakom neukladajú písomné domáce
úlohy na nasledujúci vyučovací deň.
Čl. 3
Povinnosti žiakov
1. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, rešpektovať pokyny pedagogických
pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi,
vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
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2. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak,
aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil sebe aj škole
česť.
3. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa
výchovy a vzdelávania.
4. Žiak 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 krúžkov, do školského klubu je pre zaradených žiakov povinná.
5. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
6. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
chrániť ich pred poškodením.
7. Žiak je povinný udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské
priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
8. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a
pokynov učiteľov a podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie.
9. Žiak je povinný konať tak, aby svojím správaním neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť,
ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a výchove.
10. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú v priestoroch
školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie,
pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.
11. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
12. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy a
zdržovať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými
mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiak nesmie byť
v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka,
pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy opodstatnenú sťažnosť či žalobu.
Čl. 4
Práva rodičov
Rodič ako zákonný zástupca žiaka má právo:
1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie
a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.
2. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom.
3. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánu
školskej samosprávy.
4. byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.
5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
7. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.
Čl. 5
Povinnosti rodičov
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Rodič ako zákonný zástupca žiak a je povinný:
1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností.
2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom.
3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.
4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania.
5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
6. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo
do školy pravidelne a včas.
7. oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu, ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na
výchove a vzdelávaní v škole.
8. ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole najneskôr do troch dní.
V odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka
alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenie jeho neprítomnosti.

Čl. 6
Výchovné opatrenia
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za
záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny
učiteľ alebo riaditeľ školy.
3. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.
Pochvala triednym učiteľom:
• za výborný prospech a vzorné správanie,
• za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach (úspešný riešiteľ v školských alebo
obvodových kolách súťaží),
• za pomoc triednemu učiteľovi, prípadne iným vyučujúci, a za korektné vzťahy medzi
spolužiakmi.
Pochvala riaditeľom školy:
• za výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok 1,00),
• za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách
súťaží a olympiád),
• za záslužný alebo statočný čin.
Udelenie vecnej ceny:
• pre žiakov 9. ročníka za vzornú reprezentáciu školy, výborný prospech, korektné
správanie sa k spolužiakom a vyučujúcim.
4. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované
previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa
zo správania a zapisuje sa do triedneho výkazu.
5. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
a) napomenutie od triedneho učiteľa,
b) pokarhanie od triedneho učiteľa,
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c) pokarhanie od riaditeľa školy.
Napomenutie triednym učiteľom
• za opakované priestupky menšieho charakteru.
Pokarhanie triednym učiteľom:
Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy
• za opakované bežné priestupky,
• za úmyselné poškodenie školského majetku – v menšom rozsahu,
• za prvé prejavy šikanovanie spolužiakov,
• za použitie mobilného telefónu počas vyučovania,
• za neslušné správane voči spolužiakom, vyučujúcim alebo iným zamestnancom školy,
• za narušovanie vyučovacieho procesu,
• za neskoré príchody na vyučovanie,
• za nenosenie žiackej knižky, resp. odmietnutie zápisu do žiackej knižky,
• za neospravedlnené hodiny v rozsahu 1 – 4 hodín.
Pokarhanie riaditeľom školy
Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade
• za nerešpektovanie predchádzajúceho výchovného opatrenia,
• za neospravedlnené hodiny v rozsahu jedného vyučovacieho dňa,
• za drobnú vedomú krádež,
• za opakované priestupky,
• za opakované prejavy šikanovania,
• za prvé pokusy fajčiť v areáli školy,
• za prvé pokusy používať mobilný telefón a iné IKT- techniky na fotenie či nahrávanie
počas vyučovacieho dňa v škole,
• za častejšie narušovanie vyučovacieho procesu,
• za opakované neplnenie si školských povinností.
Znížená známka zo správania – 2. stupeň (uspokojivé)
Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou
• za nerešpektovanie predchádzajúceho výchovného opatrenia,
• za úmyselné poškodenie na zdraví,
• za záškoláctvo,
• za opakované krádeže,
• za opakované šikanovanie spolužiakov,
• za nerešpektovanie pokynov triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich,
• za opakované fajčenie v priestoroch školy, v areáli školy i na akciách poriadaných
školou,
• za pitie alkoholu v priestoroch školy, v areáli školy i na akciách poriadaných školou,
• za úmyselné poškodenie majetku školy.
Znížená známka zo správania – 3. stupeň (menej uspokojivé)
Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou
• za nerešpektovanie predchádzajúceho výchovného opatrenia,
• keď jeho správanie je v rozpore s pravidlami školského poriadku,
• za šírenie a užívanie ľahkých drog v škole, v areáli školy i na akciách poriadaných
školou.
Znížená známka zo správania – 4. stupeň (neuspokojivé)
Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s riaditeľom školy a pedagogickou radou
• za nerešpektovanie predchádzajúceho výchovného opatrenia,
• za sústavné porušovanie pravidiel správania a školského poriadku,
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• za zámerné porúšanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi,
• za závažné previnenia ohrozujúce ostatných spolužiakov i vyučujúcich.
6. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka,
opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.
Čl. 7
Dochádzka žiakov do školy a ich uvoľnenie z vyučovania
1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a dochvíľne.
2. Žiak sa zúčastňuje na procese výchovy a vzdelávania podľa rozvrhu hodín, ktorý je
zverejnený v každej triede a na internetovej stránke školy. Triednická hodina je povinnou
súčasťou rozvrhu hodín.
3. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa udáva 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 žiaka zaradeného do systému vrcholového
športu na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a v štátnej reprezentácii.
4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno-vyučovacom procese v škole, jeho zákonný
zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu príčiny jeho
neprítomnosti.
5. Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje zákonný zástupca.
6. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva v spoločnej domácnosti na
prenosnú chorobu, oznámi to zákonný zástupca žiaka bezodkladne riaditeľovi školy.
7. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske
potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej
neprítomnosti.
8. Ak žiak bude chýbať na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to
triednemu učiteľovi.
9. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu
učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.
10. Zákonný zástupca, respektíve žiak je povinný ospravedlniť neprítomnosť na vyučovaní
najneskôr do troch dní po nástupe do školy, v opačnom prípade sa mu počítajú hodiny ako
neospravedlnené.
11. Žiak, ktorý musí odísť pred ukončením vyučovania, hlási to triednemu učiteľovi
a vyučujúcemu predmetu, z hodiny ktorého včaššie odchádza. Žiak je povinný mať
potvrdenie zákonného zástupcu, kedy má byť uvoľnený, aj v prípade lekárskeho
vyšetrenia, v opačnom prípade si príde po neho sám rodič.
12. Ak žiak ochorie alebo mu je nevoľno, neodchádza zo školy sám ani v sprievode iného
žiaka, ale oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu, ktorí privolajú
rodičov alebo lekársku pomoc.
13. Zo zdravotných dôvodov a iných závažných dôvodov je možné žiaka úplne alebo
čiastočne oslobodiť z vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo
jeho časť. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu a potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast, resp. iného odborníka.
14. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu
umožňuje účasť na výchovno-vzdelávacom procese, musí byť prítomný na vyučovaní
tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu zadá príslušný vyučujúci.
Ak je predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa jej na základe
písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka nemusí zúčastňovať.
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15. Účasť na vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov, na záujmovej činnosti pre
prihlásených žiakov je povinná. Jedna hodina záujmovej činnosti trvá 60 minút a je
v rozsahu najmenej 60 hodín počas školského roka.
Čl. 8
Zásady správania žiakov
1. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania i predmetov
voliteľných a nepovinných, do ktorých sa prihlásil.
2. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. Z nepovinných predmetov
sa môže odhlásiť až po skončení polrokov, v prípade nedostatočného záujmu o prácu
môže vyučujúci vysloviť nesúhlas s účasťou žiaka na nepovinnom predmete a vylúčiť ho
aj v priebehu klasifikačného obdobia.
3. Žiakom nie je dovolené na vyučovaní používať mobilný telefón. V prípade používania
mobilného telefónu mu ho vyučujúci odoberie a vráti po skončení vyučovania alebo ho
vráti rodičom.
4. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí buď odstrániť alebo
finančne uhradiť.
5. Na vyučovanie si žiak nosí pomôcky podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých
predmetov.
6. Na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv, na
hodiny pracovnej / technickej výchovy nosí vhodný pracovný úbor.
Čl. 9
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Škola je povinná podľa § 152 školského zákona
1. prihliadať na fyziologické potreby žiakov.
2. vytvárať podmienky pre zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologických
javov.
3. zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.
4. poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
5. viesť evidenciu úrazov žiakov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu
a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam
o úraze.
Čl. 10
Organizácia vyučovania
1. Vyučovanie sa začína o 7:40 hodine vo vopred určených vyučovacích učebniach. Žiaci
vstupujú do budovy školy najskôr o 7:25 hodine. V nepriaznivom počasí postupne po
príchode autobusov.
2. Popoludňajšie vyučovanie sa začína spravidla o 12:45 hodine. Na popoludňajšie
vyučovanie prebiehajúce v iných priestoroch ako v učebni triedy, si žiakov vyzdvihne
vyučujúci, prípadne vedúci krúžku v priestoroch šatní.
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3. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú desaťminútové
prestávky Po druhej vyučovacej hodine je hlavná prestávka v trvaní 20 minút . Žiaci cez
hlavnú prestávku opúšťajú učebňu; zdržiavajú sa v určených priestoroch školy.
4. Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas s požadovanými pomôckami, prezutý vo
vhodných prezuvkách do tried a telocviční. Za poriadok v šatni zodpovedá triedny učiteľ
a ním poverený žiak.
5. Žiak je povinný nosiť do školy žiacku knižku a dávať si zapísať známky za prospech. Ak
sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa
vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny.
6. Vyučujúci učiteľ určí službu, ktorá nahlási neprítomných, prinesie podľa jeho požiadaviek
pomôcky, zotiera tabuľu. V prípade, že v učebni má trieda poslednú vyučovaciu hodinu,
zodpovedá vyučujúci a služba za vyloženie stoličiek a poriadok v triede.
7. Žiak sa počas vyučovania nesmie zdržiavať 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 využívajú žiaci na oddych, desiatu, obed a prípravu učebných pomôcok. Počas
prestávok sa žiaci nenaháňajú, nenakláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách.
9. V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok žiak nesmie bez dovolenia opustiť
budovu školy.
10. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov osôb
vykonávajúcich dozor. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole, ale odnesú ich
na určené miesto. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, majú vstup do nej a do
priestorov malej budovy zakázaný.
11. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
12. Škola organizuje školské výlety a exkurzie. Pre žiakov, ktorí sa na týchto akciách
nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyučovanie.
13. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia,
spoločnosti a prírody, a to vo vybraných predmetoch, pri účelových cvičeniach
a didaktických hrách, branno-športových kurzoch a záujmovej činnosti.
14. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je vo štvrtom ročníku základný plavecký výcvik a
v siedmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Škola organizuje lyžiarsky a plavecký
výcvik formou denného dochádzania alebo výchovno-výcvikových zájazdov.
15. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
16. Súčasťou environmentálnej výchovy je pobyt žiakov v škole prírody.
17. Škola utvárajú podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov,
na ten účel sprístupňuje priestory školy, ihriska a telocvičňu.
18. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a
spoločenskú činnosť žiakov.
Čl. 11
Vnútorný režim školy

Príchod žiakov do školy
1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom
vyučovania musíš už byť v triede.
2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do
zdravotne nezávadných prezuviek. Tenisky a botasky nemôžu slúžiť ako prezuvky.
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3.
4.

5.
6.
7.

Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy a nemôžu slúžiť zároveň ako
športová obuv na telesnú výchovu.
Na popoludňajšie vyučovanie, ktoré sa nevyučuje v Tvojej triede, a na záujmové činnosti
čakaj slušne v šatni na vyučujúceho.
Do školy by si nemal prísť na bicykli, mopede, skateboarde, kolobežke a kolieskových
korčuliach. Za odloženie uvedených vecí v priestoroch školy a v jej areáli škola nepreberá
zodpovednosť, navyše uvedené veci ohrozujú bezpečnosť majiteľa či iných osôb
pohybujúcich sa v školskom areáli. V mimoriadnych prípadoch zdôvodnenú výnimku
povoľuje triedny učiteľ.
Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy je neprípustné.
V škole sa pri presune do inej budovy nepohybuj po trávnatých plochách. Nepreliezaj
plot!
Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia triedneho učiteľa odísť
z areálu školy.

Správanie žiaka počas vyučovania
1. Prichádzaj do školy v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Na
telesnú výchovu používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor).
2. K pedagógom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí pozdrav. Aj v styku
so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania.
3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš.
Sadneš si až na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri príchode a odchode
učiteľa z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy,
pri práci s počítačom a pri písomných prácach nevstávaš.
4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne
vyučujúci učiteľ. Bez povolenia sa nepresádzaš.
5. Počas vyučovania aktívne spolupracuješ s učiteľom, nevyrušuješ a nerozptyľuješ
pozornosť spolužiakov.
6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
7. Skúšanému spolužiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
8. Si povinný do školy nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín,
prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody)
môžeš dostať dve sady učebníc.
9. Počas vyučovania nesmieš používať mobilný telefón (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008
o základnej škole). Používať mobilný telefón či inú IKT-techniku na fotenie či nahrávanie
v škole počas vyučovacieho dňa je neprípustné. Aj jednorazové nedodržanie tohto príkazu
je hrubým porušením školského poriadku. Nasleduje pokarhanie riaditeľom školy, pri
opakovaní znížená známka zo správania.
10. Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie Teba, Tvojich
spolužiakov a zamestnancov školy. Tiež predmety rozptyľujúce Tvoju pozornosť
a pozornosť spolužiakov nepatria do školy, učiteľ Ti ich môže odobrať a vráti ich len
rodičom. Nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie.
11. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému
vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine
telesnej výchovy, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od
lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodiča Ti platí len na jednu vyučovaciu
hodinu.
12. Na hodinu telesnej výchovy sa v šatni prezleč do cvičebného úboru. Odovzdaj
vyučujúcemu do úschovy cenné veci (hodinky, šperky, kľúče, okuliare, peniaze ap.).
13. Svoje miesto v triede udržuj v čistote a poriadku. Šetri elektrickou energiou a vodou.
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14. Manipulovať s oknami a závesmi môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z
bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von oknom papiere
a odpadky.
15. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine.
Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý
týždeň. Ak si žiacku knižku stratil, škola Ti umožní jej kúpu za 0,40 eur. Tvoja žiacka
knižka nesie pečiatku školy, a preto je úradným dokladom.
16. Ak svojím správaním a agresivitou ohrozíš bezpečnosť a zdravie ostatných v triede, alebo
narušíš vyučovaciu hodinu do takej miery, že ostatným znemožníš výchovu a vzdelávanie,
riaditeľ školy môže voči Tebe použiť ochranné opatrenie a okamžite Ťa vylúčiť z triedy,
privolať rodičov, zdravotnícku pomoc či policajný zbor.
Správanie žiakov cez prestávku
1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi
druhou a treťou vyučovacou hodinou. Nápoje obsahujúce kofeín (káva, pepsikola,
kokakola ap.) škodia detskému organizmu, nenos ich do školy!
2. Cez veľkú prestávku v prípade vhodného počasia opusti s ostatnými žiakmi budovu školy
a zdržiavaj sa v určených priestoroch. Pred odchodom na veľkú prestávku sa prezuj,
prípadne obleč. Počas veľkej prestávky nesmieš zostávať v budove, svojvoľne opustiť
areál školy. Päť minút pred ukončením prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa
disciplinovane vchádzaj do budovy, prezuj sa a priprav sa na vyučovaciu hodinu.
Nezabudni sa prezuť ani po obedňajšej prestávke!
3. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Prázdne plastové obaly z nápojov neodhadzuj do
odpadkových košov, ale na vyhradené miesto.
4. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky.
5. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, zasiahni alebo privolaj pomoc dospelého.
Šikanovanie je mimoriadne závažným porušením školskej disciplíny. Neumlčuj
a neponižuj nikoho.
6. Rešpektuj prísny zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných
omamných látok v škole a v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných. Prinesenie
alkoholu, drog prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé
porušenie školského poriadku.
7. Ak zistíš, že niekto zo spolužiakov má veci v horeuvedenom bode v škole, je Tvojou
povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Tak
zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.
8. Do riaditeľne, zborovne a kancelárií choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné
veci si vybavuj cez triedneho učiteľa.
9. Do odborných učební a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa s učebnými pomôckami
potrebnými pre daný predmet a žiackou knižkou. Ak máš hodinu telesnej výchovy,
s úborom čakaj na vyučujúceho v určenom priestore.
10. Ak je potrebné sťahovanie sa do inej učebne, nerob tak svojvoľne počas prestávky, dočkaj
na príchod vyučujúceho, ktorý Ťa do inej učebne odvedie.
Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty,
vylož stoličku na stôl.
2. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zíď do šatne, preobuj sa, obleč
sa a disciplinovane opusti budovu školy.
3. Ak máš poslednú hodinu v odbornej učebni či telocvični, daj svoju kmeňovú triedu pred
odchodom do poriadku a vezmi si všetky svoje veci. Po skončení vyučovania v odborných
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učebniach a v školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí
žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
4. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci
odnes do zborovne školy, prípadne riaditeľne.
Dochádzka žiakov do školy
1. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť
do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenie od
rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje
príslušný učiteľ, z jedného maximálne dvoch vyučovacích dní triedny učiteľ, z viac ako
troch dní riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov. Ak vymeškáš vyučovanie
pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny
ospravedlniť.
2. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine čo najskôr telefonicky oznámili dôvod
Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
3. Písomné ospravedlnenie Tvojej neúčasti v škole musíš predložiť triednemu učiteľovi do
troch dní po príchode do školy, inak ju bude triedny učiteľ považovať za neospravedlnenú.
Ak triedny učiteľ dôvody neúčasti v škole nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny
neospravedlní.
4. Triedny učiteľ ospravedlní Tvoju jednodňovú neprítomnosť písomne zdôvodnenú
rodičom maximálne 5x za polrok, okrem lekárskych prehliadok.
5. Ak sa počas jednodňovej neprítomnosti v škole vyhneš dôležitej písomke – testu, napíšeš
ho v náhradnom termíne.
6. Ak vymeškáš viac ako 25% z vyučovacích hodín v klasifikačnom období, môže Ti byť
navrhnuté komisionálne preskúšanie z profilujúcich predmetov.
Starostlivosť o zovňajšok
1. Do školy prichádzaš čistý a upravený.
2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.
3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky.
Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, tetované časti telo, nosenie pirsingov
a drahých šperkov je neprípustné. Musíš si uvedomiť, že si žiakom len základnej školy.
4. Do školy nos hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a používaj ho.
5. Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.
6. Pred hodinou telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu. Nie je dovolené cvičiť
v šatách, ktoré máš počas vyučovania.
Povinnosti týždenníkov
1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaná v triednej knihe. Týždenníci pred
vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú
tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia
vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
2. Cez veľkú prestávku nezostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na veľkú prestávku
pod dozorom učiteľ otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z veľkej prestávky
sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.
3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedy,
zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
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1. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenia a ostatný školský majetok. Ak
úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu
v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Ak poškodíš
alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia
škodu v plnom rozsahu zaplatiť.
2. Učebnice a zošity maj obalené a podpísané.
3. Ak prejdeš v priebehu školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš.
4. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, WC, dvere, nábytok, knihy a pod.) Škody
budú musieť uhradiť Tvoji rodičia!
Povinnosti žiaka v školskej jedálni
1. Včas si predplatíš stravné lístky do ŠJ.
2. Desiata sa vydáva počas veľkej prestávky, obed sa žiakom vydáva od 11:20 do 12:45.
3. Cez obednú prestávku alebo po skončení vyučovania slušne prichádzaš do ŠJ, tam sa
zaradíš do radu. Predtým si ulož svoje veci na vešiak., školskú tašku ku stene pod vešiak.
4. V jedálni sa s jedlom usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa
správaj kultúrne, nebehaj, nevykrikuj, nepredbiehaj sa v rade. Desiatu i obed skonzumuj
v ŠJ.
5. Po skončení desiatej, obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odlož použité riady
v okienku a opusti ŠJ.
Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD)
1. Ak si prihlásený do ŠKD, prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
2. Od triednej učiteľky si Ťa prevezme vychovávateľka.
3. Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
4. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič
písomne oznámiť.
5. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
6. ŠKD trvá do 16:30 hod., preto požiadaj rodičov, aby prišli po Teba najneskôr do 16:30
hod.
7. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku.
Povinnosti žiakov mimo školy
1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť
našej škole.
2. Správaj sa priateľsky k všetkým ľuďom, slušne sa vyjadruj.
3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám, zvlášť k tehotným. Uvoľni
im miesto v dopravnom prostriedku.
4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4.
ročníka v zimnom období (november – marec) od 19:30 hod., v letnom období (apríl –
október) od 21:00 hod. Pre žiakov 5.-9. ročníka v zimnom období od 20:00 hod.,
v letnom období od 22:00 hod., resp. pokiaľ je svetlo.
6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15
rokov. Pohostinné a reštauračné zariadenia môžeš navštevovať len v sprievode rodičov.
7. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto
zakázané.
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8. Nesieš zodpovednosť za svoje správanie. Do 14 rokov ho s Tebou zdieľajú Tvoji rodičia.
Dosiahnutím veku 14 rokov nesieš pred zákonom za svoje správanie trestnú
zodpovednosť sám!

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
Tento školský poriadok musia dodržiavať všetci žiaci Základnej školy s materskou školou
Suchá nad Parnou.

V Suchej nad Parnou dňa 2. septembra 2010

Mgr. Ivana Smahelová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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Príloha č. 1

Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou

Pravidlá správania žiakov
1.) Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických
zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na
vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj
mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby
neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
2.) Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín
a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní
voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka
povinná.
3.) Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený
a upravený.
4.) Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku
a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory.
5.) Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo
školskej budovy, zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo
vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom.
6.) Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiak nevykonáva
činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických
nápojov, používanie zdraviu škodlivých látok .
7.) Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže
iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho.
8.) Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie
spolužiakov a pedagogických zamestnancov.

Mgr. Ivana Smahelová
riaditeľka ZŠ s MŠ

15

Príloha č. 2

Opatrenia na zabezpečenie zvýšenia úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov

1. Písomne informovať rodičov žiakov s problémami v správaní, s problémami v prospechu
(neprospievajúci a slabo prospievajúci žiaci) a pozvať ich na pohovor do školy.
T: po ¼-ročnej, ½-ročnej, ¾-ročnej pedagogickej rade
Z: TU
2. Prostredníctvom poznámky v žiackej knižke informovať rodičov aj o krátkodobom
poznateľnom zhoršení prospechu lepšieho či priemerného žiaka, či o opakovanom
neplnení si žiackych povinností a o príprave na vyučovacie hodiny (nenosenie si
pomôcok, nedokončené úlohy, lajdácky vypracované úlohy a pod.).
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
3. Ako motiváciu k zvýšeniu usilovnosti problematických žiakov mesiac pred polročnou
a koncoročnou klasifikáciou oznámiť rodičom prostredníctvom žiackej knižky
predpokladanú známku zo vzdelávacieho predmetu.
T: december, máj
Z: všetci vyučujúci
4. Zvýšiť náročnosť na vedomosti žiakov 9. ročníka, najmä žiakov hlásiacich sa na stredné
školy.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
5. Výsledky testovania žiakov 9. ročníka zdvihnúť najmenej na slovenský priemer.
T: úloha trvalá
Z: vyučujúci SLJ, M
6. Pripravenosť žiakov 9. ročníka na stredoškolské štúdium testovať zo SLJ, Cj a M,
výsledky testov zahrnúť do klasifikácie predmetu a oznámiť v žiackych knižkách
rodičom.
T: pred koncoročnou klasifikačnou poradou
Z: riaditeľstvo školy
7. Na pohovor do školy pozývať rodičov i tých žiakov, ktorí sa nezúčastnili rodičovského
združenia a ich deti nemali podpísanú pozvánku na triednickú schôdzku.
T: do týždňa po rodičovskom združení
Z: TU
8. Pred previerkami z tematických celkov jednotlivých predmetov kontaktovať (podľa
potreby a možností) špeciálnu pedagogičku a pripraviť integrovaných žiakov na
preskúšanie.
T: úloha trvalá
Z: všetci vyučujúci
9. Na koncoročnú evalváciu žiakov zo vzdelávacích predmetov a dôležitosť jej výsledkov
upozorniť rodičov s mesačným predstihom.
T: máj
Z: TU

Platnosť v školskom roku 2010/2011

Mgr. Ivana Smahelová
Riaditeľka ŽŠ s MŠ
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Príloha č. 3

Opatrenie na posilnenie disciplíny
Postup učiteľa pri šikanovaní:
1. Snažiť sa o vytvorenie pozitívnej klímy v triede, v škole.
2. Úzko spolupracovať so žiakmi, zamestnancami školy a s rodičmi a oznamovať aj zárodky
šikanovania.
3. Viesť písomné záznamy o konkrétnych prípadoch šikanovania.
4. Oznámiť vedeniu školy narastanie príznakov šikanovania s návrhom zvýšiť dozor
pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred a po vyučovaní v tých priestoroch školy,
kde by k šikanovaniu mohlo dochádzať, prípadne už došlo.
5. 0boznámiť žiakov s možnosťou konzultovať s triednym učiteľom, s vedením školy či VP,
s koordinátorom prevencií v škole.
6. Navrhovať vedeniu školy zabezpečiť vzdelávanie (prevenciu) žiakov tej triedy, kde
k šikanovaniu došlo, prípadne by mohlo dôjsť.
7. Zaangažovať do riešenia či prevencie šikanovania aj triedne kolektívy.
Ak k šikanovaniu došlo, postupovať podľa nasledovnej stratégie:
- zaistiť ochranu obetiam,
- rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, agresorom,
- nájdenie vhodných svedkov, individuálne či konfrontačné rozhovory so svedkami
( nikdy nekonfrontovať obete s agresorom!!!!!!!!!),
- kontaktovanie rodičov,
- kontaktovanie CPPPaP, CŠPP a pod.
- využitie anonymnej dotazníkovej metódy.
Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa odporúča nasledovný postup:
- okamžitá pomoc obeti,
- dohoda RŠ s pedagógmi na postupe vyšetrovania,
- vlastné vyšetrovanie,
- zabránenie možnej krivej výpovedi agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa
na spoločnej výpovedi,
- pokračujúca pomoc a podpora obeti,
- nahlásenie prípadu polícii,
- kontaktovanie rodičov,
- kontaktovanie CPPPaP, CŠPP a pod.
Postup voči preukázateľnému agresorovi:
- odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc ( psychológ, psychiater, …..),
- výchovné opatrenie – PRŠ až zníženie známky zo správania,
- preložiť žiaka do inej triedy,
- v mimoriadnych prípadoch odporučiť rodičom dobrovoľný diagnostický pobyt,
prípadne liečebno-výchovné sanatórium,
- oznámiť problém Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s požiadavkou sociálnej
kurately,
- oznámiť udalosť polícii ( podozrenie trestného činu na maloletých).

V Suchej nad Parnou dňa 27. 8. 2010

Mgr. Ivana Smahelová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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Príloha č. 4

Smernica o návšteve žiakov deviateho ročníka na dňoch otvorených dverí
stredných škôl

1. Žiak deviateho ročníka podpisuje prihlášku na dve stredné školy, tretiu a štvrtú
v prípade školy s talentovými skúškami.
2. Žiak deviateho ročníka má právo navštevovať dni otvorených dverí do škôl ním
vybratých, ale má aj povinnosť denne sa zúčastňovať na vyučovaní. (Školský poriadok
čl.7 ods.1)
3. Podľa školského poriadku čl. 7 ods. 6, 9 neprítomnosť žiaka z vopred známych príčin
ospravedlňuje triednemu učiteľovi zákonný zástupca vopred.
4. Na základe týchto skutočností riaditeľka školy vydáva nasledujúce rozhodnutie pre
školský rok 2010/2011:
• žiak deviateho ročníka môže v čase vyučovania navštíviť maximálne dvakrát dni
otvorených dverí na ním vybraté školy (ktoré uvádza na prihláške) na nutne
dlhú dobu (po návšteve SŠ sa vráti na vyučovanie, resp. pred návštevou SŠ bude
na vyučovaní).
• ak stredné školy túto službu poskytujú aj v popoludňajších hodinách, žiak
uprednostní túto možnosť.
• ak chce žiak navštíviť i ďalšie školy, urobí tak po skončení vyučovania v
popoludňajších hodinách.
• žiak triednemu učiteľovi donesie zo SŠ potvrdenie o návšteve s uvedením dátumu
a času, ak sa dňa otvorených dverí zúčastnil počas vyučovania.
• rodičom (zákonným zástupcom žiaka) odporúčam svoje dieťa na dni otvorených
dverí sprevádzať.
5. Táto smernica nadobúda platnosť dňom 2. septembra 2010.

V Suchej nad Parnou dňa 27. 8. 2010

Mgr. Ivana Smahelová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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